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Zarządzenie Nr 1012020

Dyrektora Szko§ Muzycznej I stopnia

im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju
z dnia II maja2020 r.

Na podstawie: ar1.772 ustawy zŻ6czewca1974r. - Kodeks Pracy (tj. Dz, U, zŻ01,9 r,

poz. 1_040 zpóźn. zm.), art.39 ust. 1 i 2 tlstar,ły z 2l listopada 2008r, o pracownikach

samorządowych (tj. Dz.IJ, z 2019 r, poz. 1282) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady

Ministrów z 15 lnaja2o18 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządor,lych

(tj.Dz.|J.zżO18 r. poz.936 ), zarządzam. co następuje:

§1
u stala s ię Regulam in wynagra dzania pracown ików niepedagogicznych szkoły

MuzyczĘ l Śtopnia im.KrŹysztofa Pendereckiego lv Busku-Zdroju zatrudnionYch

nu pódrtunuie umowy o p.u.ę, stanowiący zńącznikdo niniejszego Zarządzenia.

§2
Zobowięuję pracowników Szkoły Muzycznej l stopnia im. Krzysźofa Pendereckiego w

Busku-Zclroj u do zapoznania się zteściąRegulaminu i potwierdzenia tego faktu na PiŚmie,

§3
Zaruądzenier,vchodzi w zycie po upływie l4 dni od dnia podania go do wiadomości

pracowniko m) poprzezwyłożenie do wglądu w sekretariacie Szkoły z rnocąobowiązującą

od dnia l czerwca 2020 r.

§4
Z chwi!ąwe|ścia w zycie Regulaminu wynagradzania stanowiąc ego załącznik do niniejszego

Załządzenia. traci moc obowiązujący Regulamin wynagradzania pracowników niebędących

nauczycielami Szkoly Muzycznejl stopnia im. Krzysżofa Pendereckiego w Busku_Zdroju

z dnia2 grudnia 2016 r . wprowadzo ny Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia

im. K. Perrdereckiego w Busku-ZdrojuNr 3/2016 r.
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Regulam in wynagradzania pracowników n iepedagogicznych Szkoły \Ąuzy cznej I stopnia
im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku , Zdroju

Podstawę prawną ustalenia niniej szego Re g ulamin u stanowią

l) alL.772 § ll i 78 ustawy z26 częwca 1914 r. - Kodeks pracy ( t1. Dz. U. z20l9 r.

poz, l040 zpoźn.zm.),
2) aft.39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samoządowych (tj. Dz,

U. z2019 r. poz.1282),
3) rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania

pracowników samorądowych (tj.Dz.U. zż0l8 r. poz.936 ).

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§1

Niniejszy Regulamin słl,nagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w

Szkole Muzycznej I stopnia w im. K. Pendereckiego w Busku -Zdroju zwany w dalszej częŚci

Regularrrinem, okeśla warunki wynagradzania za pracę i plzyznawania innych świadczeń

nviEzanych z pracą pracownikom Szkoły Muzyczne.i I stopriia im. Krzysźofa Pendereckiego

rv Busku ,Zdroju.

§2
Ilekroć w Regulaminie mowajest o:

l) przepisach prawa pracy - rozumie się przez to przepisy Kodeksu Pracy i przepisy

wykonawcze wydane na jego podstawie,

2) ustawie - rozumie się pzez to Ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 2l
l istopada 2008 r. (tj. Dr. U . z 20 19 r. poz.l 282 z poźn. zm.).

3) rozporądzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja

2018r. w sprawie r,lynagradzania pracowników samorądowych (Dz. U. ż018 poz.936 z

poźn.zm.),

4) pracownikach - rozumie się pruez to pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

w Szkole Muzycznej I stopnia w Busku-Zdro.iu na podstawie umowy o pracę,

5) pracodawcy - rozumie się płzez to Szkołę Muzyczną I stopnia im. K. Pendereckiego

w Busku-Zdroju, w inrieniu któĘ czynności z zakresu prawa wykonuje Dyrektor Szkoły,

6) wynagrodzeniu zasadnic7łm - rozumie się przez to wynagrodzenie wynikające z

indywidualnieptzyznane.i danemu pracownikowi kategorii zaszeregowaniaoraz ustalone.i

kwoty wynaglodzenia ,

7) minimalnym wynagrodzeniu rozumie się przez to wynagrodzenie określone w Ustawie

o minimalnym wynagrodzeniu z dnia |0 pńdziemika 200ż r. ( tj. Dz.U. z ż0l8 r,
poz.2177 zpożn.zm.).

8) Szkoła - rozumie się Szkołę Muzycmą l stopnia im. Krzysźofa Pęnderęckiego w Busku-

Zdroju.
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Regulamin wynagradzania pracowników niepe dagogicznych Szkoły Muzycznej l stopnia
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l. Ustala się:

l) Tabelę minimalnych i maksymalnych stawekwynagrodzeniazasadniczego-zał,.

nr l do Regulaminu,

ż) Tabelę kategorii zaszeregowania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników

zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych urzędniczych oraz Tabelę

maksymalnych stawek dodatku funkcyjnego- zał. nr 2 do Regulaminu,

3) Tabelę kategorii zaszeregowania oraz wynagania kwalifikacyine pracowników

zatrudnionych na stanowiskach niekierowniczych w Szkole Muzycznej I stopnia w

Busku-Zdroju -zał. nr 3 do Regulaminu.

2. Wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustala pracodawca.

§3

§4

Pracown ikowi z tytułu zatrudn ien ia przysłu gLlj e :

1) wynagrodzenie zasadnicze,

ż) dodatek za wielo|etnią pracę.

3) dodatek fuŃcyjny,
4) dodatek specjalny,

5) premia uznaniowa,

6) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

7) nagroda jubileuszowa,

8) nagroda z funduszu nagród zaszczegolne osiągnięcia w pracy zawodowej,

9) dodatkowe wynagrodzenie rocme dla pracowników sfery budzetowej,

l0) dodatek zapracę wniedzielę iświęto,
l1)wynagrodzenie za cłA\ niezdolności do pracy na podstawie i zasadach określonych w

Kodeksie Pracy,

l2) jednorazowa odprawa pienięzna w złviązku zpłzejściem na emeryturę lub rentę,

13) odprawapośmieftna,

1 4) odprawa pieniężna w zwiąku z rozwiązaniem stosunku pracy,

15) nalezności z §,,tułu podrózy słuzbowych.

Rozdział II
Wynagrodzenia i inne dodatkowe składniki wynagrodzenia

Postanowienia ogólne
§5

l" Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska oraz
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Regu lamin wynagradzania pracowni ków n iepedagogicznyclr Szkoły Muzy cznej I stopn ia

im, Krzysztofu Pendereckiego w Busku - Zdroju

posiadanych kwal ifi kacj i zawodowych.

2. Podstawę indlłv,idualnego wynagradzania pracownika rra danym stanowisku ustala

pracodawca w oparciu o Tabele stanor,viące załączniki nr l ,2 i 3 do Regulaminu,

3. Dyrektor SzkoĘ otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Wynagrodzenie otrzym}nvanę za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie moze bYĆ

nizsze od minimalnego wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10

p ńdziemika żOOżr . o m in imal n y m wynaEo d zeniu za pracę .

5. Pracownikom zatrudnionyn w niepehym wymiarze czasu pracy przysługuje

wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki rłynagrodzenia w wysokości proporcjonalne.i do

wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

6. Minimalne i Maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych

kategoriach zaszeregowania określa załącznikNr l do regu|aminu.

Wynagrodzenie zasadnicze

§6

l. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika określa się w oparciu o Tabelę minimalnych
i maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiącą załącznik nr l do

Regulaminu orazw oparciu o jego kategorię zaszeregowania.

Dodatek Funkryjny

§7

l. pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku:

- główny księgowy

przysługuje dodatek funkcyjny w oparciu o Tabelę kategorii zaszeregowania oruz

wymagań kwalifi kacyj nych pracown ikólv zatrudn ionych na stanowiskach kierowniczych

urzędniczych ZałącznikNr 2 do Regulaminu.

2. Dodatek fuŃcyjny pzyznawany jest na czas pełnienia funkcji lub zatrudnienia na

określonym stanowisku.

3, Dodatek fuŃcyjny moze byc równiez przyznany pracownikowi, któremu w zastępstwie

powierzono pełn ien ie fuŃcj i na stanovvisku kierown iczyn.

4. Dodatek fuŃcyjny moze być przyznany na czas okeślony, jak i czas nieokreślony.

5. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wartość kwotową ustala w odniesieniu do

poszczególnych pracowników Dyrektor.

6. Dodatek funkcyjny wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:

l) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,

w którym pracownik nabył prawo do dodatku, jeżeli nabycie prawa nasĘpiło w trakcie

miesiąca;
4
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Regu lam in wynagradzania pracown i ków n i epedago g i cznych Szkoły Muzy c zlle1 l stopn i a
im. Krzysztofa Pend ereckiego w Busku - Zdroju

2) za dany miesiąc, jezeli nabycie prawa do dodatku nasĘpiło od pierwszego dnia miesiąca.
7. Dodatek tunkcyjny jest pomniejszony o 1/30 zakazdy dzień usprawiedliwionej nieobecności
W Prac! z Powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym członkiem rodziny lub urlopu macierzyńskiego.
8. Dodatek funkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w praoy
sPowodowanej urlopem wypoczynkowym oraz korzystaniem ze zwolnień od pracy, których
Pracodawca ma obowiązek udzielić z zachowaniern prawa do wynagrodzenia na podstawie
Kodeksu pracy ijego przepisów wykonawczych .

Dodatek specjalny

§8

1. Pracownikowi z ĘĄuŁu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia
dodatkowych zadań pruyznaje się dodatek spec.ialny w rvysokości wynoszącej co najmniej
20oń i nieprzekaczającej 40oń łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku flŃcyjnego.

2. W PrzYPadku pracowników zatrudnionych lv niepełnym r.vymiarze czasu pracy <lodatek

specjalny naliczasię od pełnego r,vynriaru etatu.

3. Dodatek specja|ny przyznaje się na czas określony, nie kótszy niz l miesiąc i nie dłuższy
niz 6 miesięcy.

4. Prawo do dodatku wygasa pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym

Pracownik zaprzestd wykonyłvania zadań lub obowiązków, o których mowa w ust. l,
5. Dodatek nie przysługuje za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy

wskutek choroby bądź osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub choryln
członkiem rodziny, zaktore pracownik otrzymuje ztego tytułu wynagrodzenie, o którym
mowa w aft.92 § l kodeksu pracy lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek jest pomniejszany o 1l30 zakażdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy
z Powodu choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
cżonkiem rodziny, urlopu macierzyńskiego.

Dodatek za wieloletnią pracę

§9

1. Na Podstawie ar1. 36 ust. 2, art.37 ust. l pkt. 7 i art.38 ustawy o pracownikach
samorądowYch otaz wydanego na j.j podstawie rozporządzenia, pracownikowi
przysługuje dodatek za wieloletnią pracę.

2. Dodatek za wieloletnią pracę przysługr-lje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek ten wzrasta o l %o zaku;zdy dalszy rok pracy, ż do osiągnięcia}}%omiesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego.
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Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych Szkoły Muzycznej l stopnia

im. Krzy,szto fa Pendereckiego w Busku - Zdroju

4. Dodatek vnyłączasię z rninimalnego wynagrodzenia.

5. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wielolętnią pracę wlicza się wszystkie

poprzednio zakończone okesy zatrudnielria oraz inne okresy. .ieże|i z mocy odrębnYch

przepisów podlegają onę wliczeniu do okesu pmcy, od którego zależą uprawnienia

pracownicze.
premia uznaniowa

§10

1. W ramach posiadanych środkói,v na wynagrodzenia moze być utworzony fundusz

premiowy.

2. O uruchomieniu funduszu premiowego oraz wysokości indywidualnej premii decyduje

dyrektor Szkoły w zalezności od wygospodarowania na ten ce| środków z funduszu płac.

3. Fundusz premiowy dla pracowników administracji i obsługi moze być fivorzony do

wysokości 5 % planowanego osobowego funduszu płac.

4. Decyzlę o przyznanlu premii podejmuje bezpclśrednio Pracodawca.

5. Premia moze być przyznanado wysokości 30'ń r,łynagrodzenia zasadniczego.

6. Prelnia jest przyznawana pracownikom, którzy właściwie ryłviązują się ze swoich

obowiązków ) a w szgzęgólności:

1) starannie i tenninowo wykonu.ią obowiązki wynika|ące z zakesu ich czynności,bądŹ

inne prace z|econe przez pzełozonych,

ż) pruesizegają obowiązujące przepisy BHP, przeciwpozarowe, regulaminu pracy,

atakżezatządzeniawewnętrzneDyrektoraSzkoły,
3) dbają o mienie Szkoły i posługują się przydzielonym sprzętem i materiałami w sposób

oszczędny i racjonalny,

4) dbają o organizację swojego rozkładu czasu pracy w taki sposób, by był on w pełni

wykorzystan y dla r ealizacji zadań,

5) wykazują inicjaty,vę i aktywny stosrurek do wykonywanej pracy,

6;) przestrzegajązasad wspołzycia społecznego.

7. Pracownik traci prawo do premii w wypadku niewłaściwego wlłviązyłvania się z
pow i erzony ch zadań a także w razie :

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

ż) stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spozycie alkoholu lub spozyłvania

alkoholu w czasie pracy,

3) rozwiązaniastosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,

4) zawinionego narńęnia Szkoły na straty finansowe,

5) stwierdzenia przez właściwe orgarry kontroli i nadzoru nieprawidłowej działalności

gospodarczej, administracyjnej, technicmej, które wystąpiły bezpośrednio z winy

pracownika.

8. Jezeli przewinienie, o którym mowa w ust. 7, nasĘpiło po naliczeniu premii lub po jej

wypłaceniu zadanymiesiąc-pozbawiasiępracownikapremiiwkolejnymmiesiącu.
6
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Regu lamin rvynagradzaniapracowników niepeclagogicznych Szkoły Muzycznej I stopnia

im.Krzyszto fa Pendereckiego w Busku - Zdroiu

Nagroda zaszczególne osiągnięcia w pracy zawodowej

§11

l. W ramach posiadanych środków finansowych na w}nagro dzęniatworzy się fundusz nagród

w wysokości do 30ń planowanego funduszu płac z przęznaczęniem na nagody za

szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

2. W przypadku powstania oszczędności rv zakresie funduszu płac w danym roku

buclzetow)łn, fundusz nagród moze być zwiększony do wysokości 5%o p|anowanego

funduszu płac.

3. Decyzję o przymaniu nagród podejmuje Dyrelćor z własnej inicjatywy,

4. Nagrody mogą być pfzyznawane w tetminie 14 paździemika z okazji Dnia Edukacji

Narodowej.

5. Kry,teria ptzymawania nagród :

a) wykonyłvanie dodatkowych zadań wykraczających poza zakes podstaworvYch

obowiązków wynikających z umowy o pracę i ustalonego zakesu czynności,

b) wykazywanie szczególnego zaangńowania oraz inicjatywy w wykonyr,vaniu

obowiązków służbowych,

c) podnoszenie hvalifikacji zawodowych, skutku.jących podniesieniem jakoŚci

wykonyłvanej pracy,

d) wykazyłvanie inicjatywy w podejmowaniu lub realizowaniu działań tworzących nowe

wartości usprawniaj ące organ izacj ę i fu Ńcj onowan i e szkoĘ.

6. odpis zawiadomieniaoprzyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika.

Nagroda jubileuszowa

§12

Nagroda jubileuszowa przysługuje rv wysokości:

1) po 20 latach pracy -75 oń wynagrodzenia rniesięcmego;

2) po ż5 latach pracy - l00 % wynagrodzenia miesięcznego;

3) po 30 latach pracy - l50% wylagrodzenia miesięcznego;

4) po 35 latach pracy -ż00% wynagrodzenia miesięcznego;

5) po 40latach pracy -3))%wynagrodzenia miesięcmego;

6) po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego.

7

DYR TOR
mgr,4 Sikora



Regulamin wynagradzania pracowników niepe dagogicznych Szkoły Muzycznej I stoPnia

im. Krzysztofa Penderęckiego w Busku - Zdroju
ffi |,,,==:= = n -

Dodatek z^ pracęw godzinach nadliczbowych

§13

l. pracownikowi wykonującemu pracę w godzinach nadliczbowych na polecenie Dyrektora

Szkoły lub osoby pruezntego upowaznionej, przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem za

pracę w tych godzinach.

2. Zasńy ustalania i wypłaty dodatku zapraeę w godzinach nadliczbowych regulują PrzePisY

prawa pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej

§14

l. Pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego okreŚlonego

ustalvą z Iż grudnia 1997 r. o clodatkowylTl r,vynagrodzeniu rocznyn dla pracowników

j ednostek sfbry budżetolvej.

2. Doclatkowe wynagrodzęnię roczne ustala się na zasadacli i w wysokoŚci okreŚlonYch

w ustawie zdnta l2 grudnia 1997 r.o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników

jednostek sfery budzetowei i wliczasię do podstawy wymiaru wynagrodzeniazaczas chorobY

ustalonej zgodnie z zapisem afi. 92 § l i 2 Kodeksu Pracy oraz wlicza się do podstar,lY

zasiłków wypłacanych zZ|JS, ustalanej na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia25 czervvca

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

i macierzyństwa.

Dodatek do wynagrodzenia zA pracęw niedzielę i święto

§15

1. Pracownikowiwykonującemu pracę w niedzielę i święta w przypadkach, o których mowa

lv art. l5ll Kodeksu Pracy, Dyektor Szkoły zapewnia dzień wolny od pracy.

2. Jeżęli nie jest możliwe wykorzystanie lve wskazanym tetmitlie dnia wolnego od PracY w

zamianzapracęw święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzęniazakńdą

godzinę pracy w święto.

3. Zasady ustalania i wypłaty dodatku, o którym mowa w ust.2, regulują przepisy prawa pracY.

4. Dodatek do wynagro dzenla 7a pracę w niedzielę i święta wlicza się do podstawy wymiaru

wynagrodzeniazaczas choroby ustalonej zgodnie zzapisem art.9ż § l i 2 Kodeksu Pracy oraz

wlicza się do podstawy zasiłków wypłacanych zZIJS, ustalanej na podstawie art.4l ust.1

uStaWY z dnia25 czerwca 1999 r, o świadczeniach pieniężn5lch z ubezpieczenia społecznego w

razie choroby i macierzyństwa .
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Rozdział III

Świadczenia pien iężne związane z pracą

Jednorazowa odprawaw związku z przejściem na emeryturę
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy

§16

l. Na podstawie aft. 36 ust. 2, aft.37 ust. l pkt 9 i 38 ustawy o pracownikach samorządowych

oraz rvydanego na jej podstawie rozporządzenia, pracownikowi przysługuje jednorazowa

odprar,va w związku z przeiściem na emeqłurę lub rentę zĘĘułu niezdolności do pracy w

wysokości:

l ) po 10 lłach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia,

2) po l5 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia,

3) po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa pieniężna z Ętułu rorwiązania stosunku pracy

§17

l . Pracownikowi w mvięku z rozwia4aniem stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia

l3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiag,ywania z pracownikami stosuŃów pracy

z pruy czy n n i e dotyczących pracowników przysłu guj e odprawa p i enięzna,

Odprawa pośmieńna

§18

l. W razie ślnierci pracownika rv czasie ttwania stosunku pracy lub w czasie pobierania

po rozwiąaniu stosunku pracy zasiłku z §,,tułu niezdolności do pracy wskutek choroby,

jego rodzinie przysłu guj e odprawa pośm iertna.

2. Tryb i zasady jej przyznawania określa Kodeks Pracy.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

§19

1. Zaczas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

9
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1) choroby lub odosobnienia w nviązku z chorobą zakuźnątrwającej łącznie do 33 dni w

ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia -
trwaiącego łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje

prawo do 80% wynagrodzenia,

2) wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo choroby plzypadającej w okesie

ciĘy -pracownik zachowuje prawo do l00 o/o wynagrodzenia.

ż. Szczegołowo zasady wynagradzania za czas niezdolności do pracy spor.vodowanej chorobą

określają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 25

częrwca l999 r. o świadczeniach pienięznych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

i macierzyństwa.

Należności z Ętułu podrózy służbowych

§20

l. Nalezności dla pracowników z tytułu podrózy słuzbowycli regulu.ie Rozporządzenie

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. rv sprawie wysokości oraz

warltnków ustalania nalezności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwor,vej

lub salrrorządowej jednostce sfery budzetowej z ty,tułu podróZy słuzbowej rra obszarze kraju.

Rozdział IV

S posób or az termin wypłaty wyna gro d zeń i pozostaĘch należności
pracowniczych

§21
1. Wynagrodzenjezapracęjest wypłacane pracownikowirazw miesiącu, w dniu 28\<etżdego

miesiąca.
ż. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy rvynagrodzenie wypłaca
się w dniu poprzedzającym.
3. W przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych prawidłową organizacją pracy SzkoĘ ,
dopuszcza się mozliwość wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia, ale nie wcześniej niz 5 dni

liczonych od terminu ustalonego jak w ust. l .

4. Na wniosek pracownika pracodawca udoĘpnia mu do wglądu dokumentację płacową

dotyczącąjego osoby, na podstawie któĄ zostało obliczone wynagrodzenie.

§22

1 . Pracownik nie moze zlzec się prawa do wyragrodzęniaani przenieść tego prawa na inną

osobę.

2. W ypłata wynagrodzen ia następuj e przelewem na wskazany przez pracownika w pisemnym

oświ adczeniu rachunek płatniczy,
10
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3. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pienięme.i w godzinach pracy Szkoły

4. Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie SzkoĘ.

Rozdział V
postanowienia końcowe

§23

1. W sprawach nieuregulowanych w ninie.jszym Regulaminie stosuje się odpowiednie

przepisy ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia l5 maja 2018 r, w sprawie wynagradzania

pracowników samorządowych (Dz.tJ.20l8 r. poz.936), oraz powszechnie obowiązujące

przepisy prawa pracy.

2. Regulamin wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości

pracowników , z mocą obowiąyłvania od dnia 1 czerwca ż020r.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu następują w fornrie pisemnej lv trybie obowiązującyrn dla

jego ustalenia.

Szkoła Muzyczna tr stopnia
#' i,,1, gię3ą!:,13*' " 
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Tahela
Minimalnych i maksyma l nych stawek wynagrodzenia zasadniczego

DYR KToR

Załączniknr 1

do Re gu l a n i n w y n a gr ad: a n i a p r ac olu n i kólł niep e da go giczny c h
zatrudnionych v, Szkole Muzycznei l ,stopnia w Busht,Zdroju

wprowadzonego Zarzqdzeniem nr] 0i2020 z l l naja2020r.

l ]- 700,00 2600,00

ll L7żo,0o 2B00,00

L74o,oo 3000,00

lV L760,oo 3200,00

1 780,00 3400,00

Vl ]. B00,00 3600,00

Vll ]. 820,00 3B00,00

Vlll 4000,001 B40,00
lX ]- 860,00 4200,o0
X 1- BB0,00 4400,o0

1- 900,00 4600,00
Xll 1920,00 4B00,00

Xlll 5000,00L940,oo
XlV ].960,00 5200,00
XV ], 980,00 5400,00
XVl 2 000,00 5600,00
XVll 2 100,00 5B00,00
XV|ll 22o0,oo 6000,00

XlX 2 4o0,oo 6200,00
XX 2 600,00 6400,00
XXl 2 B00,00 6B00,00
XXll 3 000,00 7000,00

mgr A Sikora
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, Wżł ']

Mał§yrnalna kwota
,, W zł 

""",=,,

lll

Xl
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TabeIa kategorii zaszeregowania
oraz wymaga ń kwalifikacyj nych pracowników zatrud n ionych

na stanowiskach kierowniczych urzędniczych

Tabela maksymalnych stawek dodatku funkcyjnego

ZŃącznik nr 2

do Re gtlamin vynagradz a nia prac olu ni ków niepedago gicz nyc h
zatntdnionllch w Szkole Mu4cznej I stopnia

w BusktrZdroju w prolvadzonego Zarzqdzenie m

nr l0./2020 z l l maja 2020r.

DYR KTGR

7
Główny Księgowy

w jednostce XVl _ XVlll
według przepisów ustawy
o finansach publicznych

1 440,00
ż 660.00
J 880,00
4 1 100,00
5 1320.00
6 l540,00
7 1760,00
8 2200,00
9 2750,00

mgr A Silrara

13

LF,, stanowisko
Kat_eloria

za§zeregowańia

,Wym agań'ia kwa lif i kacyj ni
,' § wła ",.

doditku
f koVj'ńĘo

wyksztatcenić
1,of?Z ;

umiejętno.Ś:Ći
],za'W owć

st§:ż..',p., ,ą914

,(w fa h)

t.

S'tja-*,,k odfltkd
fuńkć*ineso

Maksymal ny poziom dodatku
lunkcvines.o( kwota w zlotvch)
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Regulamin r,vynagradzania pracowników niepeclagogicznych
lm. Krzyszto fa Pendęreckiego w Busku

Szkoły Muzycznej l stopnia
- Zdro.iu

Ta bela kategorii zaszeregowan ia oraz wymagan ia kwa|ifi kacyine pracown ików
zatrudnionych na stanowiskach niekierowniczych

w Szkole Muzycznej l stopnia w Busku-Zdroju

DYR TOlł

Załqcznik nr 3
d o Reg u la min wy na g ra dza nia pracow ników

niepedagogicznych zotrudnionych
w Szkole Muzycznej l stopnia w Busku-Zdroju

wprowadzonego Zarzqdzeniem n110/2020 z 11 maja 2020r,

Wyższe 1lnspektor lX-Xl
średnie 3

Wyższe 2Samodzięlny referent Vl1-lX
Średnie 4

WyższePodinspektor Vl-Vlll
średnie 2

Referent

,zątaczkaS

ocnicze i obsługi

V_Vll Średnie

lll

mgr A Siltorp
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Ip. stanowisko lKa.td=€ori,a,l

żiiieic[io=wahid

Mińiń,alno wfiaseń.ie
kwalifikacvIne

wykśztbłffii€ ol*
.'Umićiąthdści ..

' -źiwodówe"'
s=t=a=ż'P'ie

{w la,,t:aeh):

Stanowiska urzędnicze

1,

2,

4.

Stanowiska
1, podstawowe


