
CENTRUM  EDUKAC`.ll  PRZYRODNICZEJ
U,'  LUBINIE

59-300  Lubin,  ul.  Wrocławska  1
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Pekao S,A.:  071240 346411110010  5670 0294

Zarządzenie Nr 3
do Zarządzenia nr 3 z drtia 29.05.2020 r`
Regulamin wynagradzania pracowników

REGULAMIN W YNAGRADZANIA PRACOWNIKOW

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W LUBINIE -
JHDNoSTKI BUDŻETowE] Gnmnr nmTSKIET LUBIN

§1
ZAKRES PRZEDMloT0lh7Y

1. Regulamin wynagradznnia pracowników zatrudnionych w Centrum Edukacj i Przyrodniczej
w Lubinie, zwanym dalej Regulaminem, określa:

a) wykaz stanowisk, w tym stanowisk urzędniczych, pomocniczych i obsługi,

b)  wymagania kwalifikacyjne niezbędne  do  wykonywania  pracy  na poszczególnych
stanowiskach,

c)  szczegółowe warunki wynagradzania,  w brm maksymalny  poziom wynagrodzenia
zasadniczego,

d) warunki i sposób przyznawania dodatków funkcyjnych,

e) warunki i sposób przymawania dodatku specjalnego,

D warunki przyznawania oraz wanmki i sposób wypłamnia premii i nagród,

g) pozostałe świadczenia pracowników Centrum Edukacj i Przyrodniczej w Lubinie.

§2
DEF"ICJE

1. Ilekroć w Regulaminiejest mowa o:

a) pracodawcy -należy przez to rozumieć Centrum Edukacji Przyrodriczej w Lubinie,

b) dyrektorze -należy przez to rozumieć dyrektora Centrum Edukacji Przyrodniczej w
Lubirie,

c)  pracowniku  - należy  przez  to  rozumieć  osobę zatrudnioną  w  Centnm  Edukacji
Przyi.odniczej w Lubinie -jednostce budżetowej Gminy Mejskiej Lubin na postawie
umowy o pracę,

d) ustawie -należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 1istopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282 ),
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e)  rozporządzenie  płacowe  -  należy  przez  to  rozumieć  rozporządzenie  wydane  na
podstawie   art.   37   ust.    1   ustawy   z   dnia   21   listopada   2008   r.   o   pracownikach
samorządowych,

f)  minimdne wynagrodzenie - należy przez to rozumieć wynagrodzenie określone w
ustawie o minimalnym wynagrodzeniu z dnia 10 paździemika 2002r (Dz. U.  z 2018 r.
poz.2177, z późn. m.).

§3
0BOW IĄZKI INFORMACYJNE

1. Przed dopuszczeriem do pracy pracownik zostaje zapo2nany z Regulaminem wynagradzania
przez Specjalistę ds.  administracyjnych.  Oświadczerie o zapoznaniu z Regulaminem włąc2a
się do akt osobowych.

2.  Pracodawca  w  każdym  czasie  udostępnia  na  żądanie  pracownika  Regulamin  i  w  razie
potrzeby wyjaśnia jego treść.

§4
oCHRONA WrvNAGROD ZEN[A

1.  Najniższe wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie
może być niższe od wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy  z dnia  10 paździemika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu.

2.  Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną
osobę.

3.  Za  czas  niewykonywaria  pracy  pracownik  zachowuje  prawo  do  wynagrodzenia  tylko
wówczas, gdy przepisy tak stanowią.

4. Potiąceń z wynagrodzeń dokonuj e się na zasadach określonych w kodeksie pracy.

§5
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNH

1.  Wymagania   kwalifikacyjne   (wykształcenie   oraz   umiejętności   zawodowe,   staż   pracy
w  latach)  dotyczące  pracowników  zatrudnionych  w  Centrum  Edukacji  Przyrodniczej
w Lubinie -jednostce budżetowej  Gminy Miejskie Lubin na podstawie umowy  o pracę,
określa ZbJgcz#z.k #r / do niniejszego regulaminu.

2.  W  zakresie  wymagań   kwalifikacyjnych   pracowników  samorządowych   dla   stanowisk
nieokreślonych w regulaminie zastosowarie mają przepisy rozporządzenia płacowego.

§6
WYNAGRODZENIE ZASADNICZE PRACOWNIKÓW

1.  Pracownikowi  przysługuje  wynagrodzenie  stosowne  do  zajmowanego  stanowiska  oraz
posiadanych kwalifikacji zawodowych.
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2.  Kategorie zaszeregowania określa ZcrJgczjqz-Ż #r / do Regulaminu.

3.  Decyzję    o    zastosowaniu    dla    danego    pracownika    kategorii    i    stawki    osobistego
zaszeregowania podej muj e Dyrektor.

4.  Ustala się maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudrionych
na   podstawie  umowy   o  pracę,   w  wysokości   określonej   w  tabeli   miesięcznych  kwot
wynagrodzenia 2asadniczego, stanowiącej Zc7/gc2787.k «r 2 do zarządzenia.

§7
DODATEK FUNKCYJNY

1.  Pracownikom   zatrudnionym  na  stanowiskach   związanych   z  kierowaniem   zespołem
przysługuj e dodatek funkcyjny.

2.  Stawki     maksymalnego     dodatku     funkcyjnego     określa     w     tabela     stanowiąca
Załączrik nr 3.

3.  0 przyznaniu dodatku i jego wysokości decyduje Dyrektor.

4.  Pracownik traci prawo  do  dodatku funkcyjnego z końcem miesiąca,  w którym przestał
zaj mować stanowisko.

5.  Dodatek  funkcyjny  jest  proporcjonalnie  pomniejszany  za  dni  nieobecności  w  pracy
z   powodu   riezdolności   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   lub   wynagrodzenie
chorobowe.

§8
DODATEK SPECJALNY

1.   Pracownikowi   przyznaje   się   dodatek   specjalny   z   tytułu   okresowego   zwiększenia
obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, między innymi za:

a) wykonywanie zadań w zastępstwie za nieobecnego pracownika,
b) okresowe zwiększenie zadań wynikające z 2akresu obowiązków służbowych.

2.    Dodatek    specjalny   jest    wypłacany    ze   środków   na   wynagrodzenia,    w   kwocie
nieprzekrac2ającej   40%   łączmie   wynagrodzmia   zasadniczego   i   dodatku   funkcyjnego
pracownika.

3. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłużej niżjeden rok.

4. 0 przyzmaniu dodatku: jego wysokość, okres (na jaki dodatek zostaje przyznany) decyduje
Dyrektor.

5.  Prawo  do  dodatku  sp®jalnego  wygasa  z  końcem  okresu  na jaki  został przyznany  lub
pierwszego  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,   w  którym  pracownik  zaprzestał
wykonywania zadań lub obowiązków, o których mowa w ust.  1.
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6.  Dodatek  specjalny jest  proporcjonalnie  pomniejszany  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
tytuhi zasiłek z ubezpieczenia społecznego lub wynagrodzenie chorobowe.

§9PREm
1 . W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy.

2.   0   przyznaniu   pracownikowi   premii   w   określonej   wysokości,   pozbawieniu  jej   lub
zmniejszeniu decyduj e Dyrektoi..

3. Premię przyzriaje się i wypłaca w okresach miesięcznych.

4.  Premia przymawana jest do  100%  wynagrodzenia  zasadniczego,  pracownikom,  którzy
właściwie wykonują swoje obowiązki, a w szczególności:

a)  teminowo  i  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  wykonują  przydzielone  im
zadania,

b)  zachowują  dbałość  o  stan  technic2my  powierzonych  im  urządzeń  i  sprzętów,

c) przestrzegają przepisów regulaminu pracy i ustalonego porządku i dyscypliny praęy,

d)    przestrzegają    obowiązujących    przepisów    związanych    z    bezpieczeństwem
i higieną pracy, przepisami ppoż. oraz zarządzeń Dyrektora,

e)   podejmują   dodatkowe   działania   na   rzecz   Centrum   Edukacji   Przyrodniczej
w Lubinie,

f) przestrzegają zasad współżycia społecznego.

5.Premia  jest  proporcjonalnie  pomniejszana  za  dni  nieobecności  w  pracy:   z  powodu
niezdolności do pracy, wskutek choroby, albo koniecmości osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu
zasiłek z ubezpieczenia społecznego lub wynagrodzenie chorobowe.

§10
NAGRODY

1. Pracownikom Centium Edukacji Przyrodniczej  w Lubinie mogą być przyznane nagrody
pieniężne o charakterze uznaniowym za szczególne osiągnięcia w praęy zawodowej.

2.  Pracownikom  Centrum Edukacji  Przyrodniczej  w  Lubinie  nagrody przyznaje  Dyrektor
jednostki.

3. Kiyteria przyznania nagrody dla wszystkich pracowników:
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a) wzorowe wypdnianie obowiązków,

b) złożoność realizowanych 2adań,

c) teminowe wykonywanie zadań,

d) wykazywanie inicjatywy w pracy,

e) przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż.,

D podnoszenie kwalifikacj i i umiejętności zawodowych,

g) dbanie o dobro Centrum Edukacji PTzyrodniczej.

4. Pracownikowi Centrum Edukacj i Przyrodniczej w Lubinie, z którym następuje rozwiązanie
stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę, może być przyznana nagroda za
młoksztaft pracy zawodowej.

§11
pozosTAŁE ŚwlADCzENIA pRACowr`uKÓw cENTRUM EDUKAcłl

PRZYRODNICZEJ W LUBINIE

1. Pracownikom Centrum Edukacj i Przyrodniczej przysługuje:

a) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, która obejmuje s godzin, między
godzinami 22.00 -6.00 -na podstawie i na zasadach określonych w kodeksie pracy,

b)   dodatek  2a   wysługę   lat:   na   podstawie   i   na   zasadach   określonych   w  ustarie
i rozporządzeniu,

c) czas wolny lub dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - na
podstawie i na zasadach określonych w kodeksie pracy,

d)  zwrot  kosztów podróży  służbowej  na  obszarze  kraju  i  poza  granicami  kraju  -  na
podstawie i na zasadach określonych w kodeksie pracy,

e) ekwiwalent 2a pranie odzieży roboczej w wysokości 70 zł - raz na kwartał,

f) wynagrodzenie za ulop wypoczynkowy zgodnie z Kodeksem Pracy art.  172,

g) dodatkowe wynagrodzenie Toczne „13" -na podstawie i na zasadach określonych w
ustawie  z  dnia   12   grudnia   19697  r.   o  dodatkowym  wynagrodzeniu  rocznym  dla
pracownikówjednostek sfery budżetowej @z. U. z 2018 r. poz.  1872),

h) wynagrodzerie 2a czas niezdolności do pracy - na podstawie i na zasadach określonych
w kodeksie pracy,

i) świadczenie z t)ftułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - na podstawie i na
zasadach określonych w kodeksie pracy,
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j) świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
-  na  podstawie  i  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  25   czerwca   1999  r.
o    świadczeniach    pieniężnych    z    ubezpieczeria    społecznego    w    razie    choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz.645, z późn. zm),

k)  nagroda jubileuszowa  za  długoletnią  pracę:  m  zasadach  określonych  w  ustawie  i
rozporządzeniu,

1) j ednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę i rentę,

m) odprawa w związku z powołaniem do służby woj skowej należne w oparciu o przepisy
regulujące powszechny obowiązek obrony narodowej ,

n) odprawa pośmiertna - na podstawie i na zasadach określonych w kodeksie pracy,

o)  odprawa  pieniężna  w związku  z  rozwiązaniem  stosunku  pracy  na  podstawie  i  na
zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  13  marca  2003  r.  o  szczególnych  zasadach
rozwiązywania    z    pracownikami    stosunków    pracy    z    przyczyn    niedotyczących
pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz.1969, z późn. zm.).

§12

SpoSÓB i TERMnnr WTPŁATy wyNAGRODZEŃ

1.   Sposób  wypłaty  wynagrodzenia  musi   być  zorganizowany   w  sposób  zabezpieczający
przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

2.  Wypłata wynagrodzenia,  nagród,  premii,  dodatków,  innych  świadczeń i zasiłków za  dni
niezdolności do pracy w razie choroby lub macierzyństwa dla pracowników Centrum Edukacj i
Przyrodniczej  w Lubinie,  odbywa się z dołu  w ostatnim  dniu miesiąca.  W przypadku,  gdy
temin   wypłaty   przypada   na   dzień   wolny   od   pracy,   wypłaty   dokonuje   się   w   dniu
poprzedzającym dzień wolny.

3.  Wynagrodzenie i  inne należności ze stosunku pracy są przekazywane na wskazane przez
pracownika konto bankowe, zgodnie z jego dyspozycją wyrażoną na piśmie.

4. Pracodawca, na wniosek pracownika zobowiązany jest do udostępnienia mu dokumentacji
płacowej  do  wglądu  oraz przekazania  odcinka listy płac zawierającego  wszystkie składniki
Wnagi.odzenia.

§13
PO STANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach nieuegulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych, kodeksu pracy, rozporządzenia płacowego oraz inne przepisy prawa pracy.

2. Wszelkie zmiany w regulaminie wynagradzania wprowadza się w formie pisemnej w trybie
obowiązującym dla j ego ustalenia.

§14

1.  Regulamin wynagrad2ania podlega podaniu do wiadomości pracowników.
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2.  Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do
wiadomości pracowników.

w Lubinie
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CENTRUM  EDUKAC.ll  PRZYRODNICZEJ
\\.'  1_ U 8 IN I E

59-300 Lubin.  ul   Wrocławska  1
NIP:  6922506219, REGON.

Pekao S.A`

022359066

071240  346411110010 5670 0294

Załączrik Nr 1
do Regulaminu Wynagradzania Pracowników
w Centrum Edukacji Pizyrodniczej w Lubinie

VVYKAZ STANOWSK

na których stosunek praęy nawiązano na podstawie umowy o pracę w samoiządowych
jednostkach administracyjnych (z podaniem kategorii zaszeregowania oraz

minimalnych wymagań kwa]ir]kacyjnych)ł)

Stanowiska kierownicze urzędnicze

Lp Stanowisko
Minimalnypoziomwynagrodzenia

Minim alne wymagania
kwalifikacyjneJ)

Wykształcen ie oraz Staż pracy

umiejętności zawodowe
(w latacl])

1 2 3 4 5

1

Dyrektor XIX
wższe2) lub według 5 lub wg
odrębnych przepisów odrębnychprzepisów

2 Zastępca dyrektora XVII wyżs;zfJ5J:) 5

3
Kierownik XTX

wyższe2) lub według 5 lub wg
odrębnych przep isów odrębnychprzepisów

Stanowiska urzędnicze

L
Stanowisko

Minimalnypoziomwynagrodzenia

Minimalne wymagania
kwalifikacyjneL)

Wykształcenie oraz Staż pracy

umiejętności zawodowe
(w latach)

1 2 3 4 5

1 Główny specjali sta XII vJyższrn 5

2 Starszy specjalfsta X vJyższż) 5

3 Specjalista VIII vTyższsI) 5
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Stanowiska pomocnicze i obsługi

Lp
Stanowisko

Minimalnypoziomwynagrodzenia
Minimalne wymagania

kwaLifikacyjneL)

Wykształcen ie oraz Staż pracy

umiejętności zawodowe
(w latacll)

1 2 3 4 5

1 Lekarz weterynarii XV według odrębnych przepisów

2 Kierownik gospo darczy XIII
wyżs;zł€J) 2

średnie3) 6

3 Starszy technik weterynarii X] średni e zawodowe 5

4 Starszy majster X średrie3) 3

5 Majster IX średnie3) 3

6 Technik weterynarii IX średnie 2awodowe -

7 Starszy magazynier VII
średnie3) 1

zasadnicze zawodowe5) 2

8 Rzemieślnik specjalista VII
średnie zawodowe

4
zasadni cze zawo dowe5)

9
Opiekun zwierząt(brygadzista,z-ca brygadzisty)

VI odstawowe4) 2

10

Starszy rzemi eślnik,starszykonserwator
VI

średnie zawodowe
3

zasadnicze zawo dowe5)

11 Ogrodnik terenów zielonych VI zasadnicze zawodowe5) -

12 Magazynier V
średnie3) 1

zasadnicze zawo dowe5) 2

13
Ki erowca samochoduosobowego V według odrębnych przepisów

14 Młodszy opiekun zwierząt V odstawowe4) -

15

Rzerieślnik,konserwator
V

średnie zawodowe
-

zasadnicze zawodowe5)

16 Sekretarka IV średnie3) -

17 Pomoc rzemieślnika, TV zasadnicze zawodowe5) -



robotnik do prac ciężkich Podstawowe4)

18 Robotnik do pracy lekkiej IV odstawowe4)

19 Sprzątacżka 111 odstawowe4)

20 Pomoc admini stracyj na®iuowa,techniczna)
111 średnie3)

21 Robotnik gospodarczy(magazynowy)
11

zasadnjcze zawodowe5)

odstawowe4)

22 Robotnik I odstawowe4)

1) Wykaz stanowisk, na których stosunek praoy nawiązano na podstawie umowy o pracę w samorządowych jednosthch adminisbmcyjnych

(z podaniem kategorii zaszeregowmia oraz minimahych wymagań kwalifikacyjnyoh) określony został na podstawie Roporzqdzenia Rady

Ministrów z dnia 1 s marca 2009 r. w §pmwie wynagradzaiia praoowników samorządowych.

2)  Wyższe  odpowiedniej  sp®jalności  umożliwiające  wykonywanie  zadri  na  stanowisku,   a  w  odniesieniu  do  stanowisk  urzędniczych

i kiero`miczych stanowisk urzędniczyoh, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pmcę, a takze wymagania określone w

ustawie stosownie do opjsu stanowiska`

3) Średnie o profilu ogóhym lub z@wodowym umozliwiające wykonywanie zadań na stmowisku, a w odniesieniu do stanowisk uizędn iczych

i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu sŁanowjska.

4) Podstawowe i umiejętności wykonywania czymości.

5 ) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

w Lub.`nie
Cenm4'Eduu{.a'c|``:hęizyrodn"#
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CENTRUM  EDUKACU  PRZYRODNICZEJ
V\`  LUBINIE
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu Wynagradzania Pracowników
w Centrum Edukacji Przyrodmiczej w Lubimie

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

I 2800

TT 2900

111 3000

IV 3100

V 3200

VI 3300

VII 3400

VIII 3500

IX 3600

X 3700

XI 3800

XII 3900

XIII 4000

XIV 4100

XV 4200

XVI 4300

XVII 4400

"TT 4500

XIX 4600

::-..;`?:-`.i:.:
::-;.::,'g:

'D,

Cen«/m'Ed#uct`\:\:
;.:UórzyTodn.`cze)



CENTRUM  EDUKAC`ll  PRZYRODNICZE.l
V\,'  L 1: 8 IN I E

59-300  Lubin,  iil.  Wrocławska  1
NIP:  6922506219,  REGON: 022359066

Pekao  S.A.:  071240  346411110010 5670 0294

Załączrik Nr 3
do Regulaminu Wynagradzania Piiacowników
w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie

WysoKOŚĆ DODATmT FUNKcy]NEGO
DLA PO SZCZEGÓLNYCII STANOWISK

Stanowisko Kwota w złotych (brutto)

Kierownik do  1500 zł

Specjalista (starszy specjalista, główny specjalista) do 500 zł

Brygadzista do 500 zł

Z-ca brygadzisty do 300 zł

Kierownik go spodarczy do 500 zł
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