
Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2009 z dnia 2.11.2009 r. 

Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach 

 

Regulamin wynagradzania pracowników 
Muzeum Miejskiego  w Tychach 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Niniejszy Regulamin, zwany dalej regulaminem wynagradzania, ustala zasady            
i warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy pracowników zatrudnionych w Muzeum Miejskim w Tychach. 
 

§ 2 
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1)  rozporządzeniu MKiSZ – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Kultury 
i Sztuki w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych              
w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie 
upowszechniania kultury (Dz.U. z dnia 20 maja 1999 r. ) z późn. zmianami 

2) pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione w Muzeum Miejskim  
w Tychach na podstawie umowy   o pracę, 

3)  jednostce – rozumie się przez to Muzeum Miejskie  w Tychach, 
4)  kierowniku jednostki – rozumie się przez to dyrektora Muzeum Miejskiego       

w Tychach. 
2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników jednostki bez 

względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. 
3. Pracodawca jest zobowiązany przed dopuszczeniem kaŜdego pracownika do 

pracy, zapoznać go z treścią regulaminu. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu 
się z regulaminem zostaje potwierdzone własnoręcznym podpisem z tyłu 
zarządzenia wprowadzającego regulamin w Ŝycie lub zostaje dołączone do jego 
akt osobowych. 

 
 

II. Szczegółowe warunki wynagrodzenia oraz wymagani a kwalifikacyjne 
 

§ 3 
1. Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje: 

1) wynagrodzenie zasadnicze według grup zaszeregowania ustalonych dla 
zajmowanych stanowisk w tabeli zaszeregowania stanowisk pracy (zał. 1 do 
regulaminu), 

2) wysokość wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych kategorii 
zaszeregowania określa tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego (zał. 2 
do regulaminu), 

3) dodatek funkcyjny oraz inne dodatki na podstawie regulaminu wynagradzania, 
4) premia uznaniowa oraz nagroda – na podstawie załącznika Nr 3 do 

regulaminu wynagradzania, 
5) odprawa pienięŜna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy – na podstawie 

i zasadach określonych w ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych 
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zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie 
dotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.) 

6) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy – na podstawie i zasadach 
określonych w art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z 1998 
r. nr 21, poz.94 ze zm.), 

7) świadczenia pienięŜne 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 pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby        
i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.) 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest określone stosownie do 
zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji zawodowych. 

2. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie 
moŜe być niŜsze od wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z 10 
października    2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 
1679 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. 
Wysokość minimalnego wynagrodzenia takiego pracownika ustala się w kwocie 
proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadających do przepracowania przez 
pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego 
wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200 poz. 1679 ze zm.) 

4. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika nie moŜe być niŜsze niŜ minimalna 
przysługująca pracownikowi miesięczna kwota wynagrodzenia zasadniczego 
określona w załączniku nr 1 stanowiącego załącznik do rozporządzenia MKiDN     
z dnia 19 czerwca 2008 r. 
 

§ 5 
1. Przyjmuje się: 

1) tabelę stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wprowadzoną 
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 
czerwca 2008 r., która stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, 

2) tabelę zaszeregowania stanowisk pracy i dodatku funkcyjnego, wprowadzoną 
Rozporządzeniem  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z  dnia 19 
czerwca 2008 r., która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

 
§ 6 

1. Zaszeregowania pracowników do poszczególnych grup wynagrodzenia 
zasadniczego i kategorii dodatku funkcyjnego dokonuje dyrektor Muzeum 
Miejskiego po zasięgnięciu opinii bezpośredniego przełoŜonego pracownika.  

2. Dyrektorowi Muzeum Miejskiego wynagrodzenie ustala Prezydent Miasta Tychy . 
3. Głównemu księgowemu wynagrodzenie ustala kierownik jednostki. 
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III. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjn ego oraz innych dodatków 
 

§ 7 
1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach: 

1) kierownik administracyjny, 
2) kierownik działu, 
3) główny specjalista, 
4) z-ca kierownika działu, 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w załączniku nr 1 do 
regulaminu. 
Dodatek funkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w 
pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy z powodu 
choroby lub innymi okolicznościami uzasadniającymi nieobecność pracownika     
w pracy, o których mowa w przepisach prawa pracy. 
 

2. Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% stawki 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1%  
na kaŜdy następny rok, aŜ do osiągnięcia 20% po 20 i dalszych latach pracy. 
1) Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się 

wszystkie okresy pracy bez względu na przerwy w zatrudnieniu z wyłączeniem 
okresów zatrudnienia w zakładach pracy, w których stosunek pracy został 
rozwiązany przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

2) Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się takŜe 
inne okresy, jeŜeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do 
okresu pracy, od którego zaleŜą uprawnienia pracownicze. 

3) Dodatek za wysługę lat wypłaca się za wszystkie dni pracy oraz dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

4) Dodatek za wysługę lat wypłacany jest razem z wypłatą wynagrodzenia : 
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,        

w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyŜszej stawki 
dodatku, jeŜeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 

b) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyŜszej 
stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca. 

 
3. Pracownikom przysługuje dodatek za znajomość języków obcych w wysokości do 

20% minimalnej stawki za znajomość kaŜdego języka obcego, który jest 
niezbędny do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach.  

 Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w pkt. 3 określa załącznik nr 5 do 
rozporządzenia MKiSz z dnia 23 kwietnia 1999 r. 

 
4. Pracownikom przysługuje za posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora 

habilitowanego dodatek w wysokości do 5% minimalnej stawki. 
 

 
IV. Pieni ęŜne świadczenia zwi ązane z prac ą 

 
§ 8 

1. Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe, wypłacane w okresach co 5 lat, 
począwszy od osiągnięcia 20 lat pracy, w wysokości: 
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a/ po 20 latach pracy ………… 75% wynagrodzenia miesięcznego 
b/ po 25 latach pracy …………100% wynagrodzenia miesięcznego 
c/ po 30 latach pracy …………150% wynagrodzenia miesięcznego 
d/ po 35 latach pracy………….200% wynagrodzenia miesięcznego 
e/ po 40 latach pracy ...............300% wynagrodzenia miesięcznego 
 

obliczanego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. 
2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie 

poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeŜeli z mocy 
odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zaleŜą 
uprawnienia pracownicze. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niŜ      
w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się 
jeden z tych okresów. 

3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu 
uprawniającego do nagrody. 

4. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeŜeli         
w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. 

5. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez 
pracownika prawa do tej nagrody. 

6. Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące 
pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeŜeli dla pracownika jest to 
korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. JeŜeli 
pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym 
wymiarze czasu pracy niŜ w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody 
stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do 
nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu 
ekwiwalentu pienięŜnego za urlop wypoczynkowy. 
 

§ 9 
1. Pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę inwalidzką, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości: 
a/ 1-miesięcznego wynagrodzenia – jeŜeli pracownik był zatrudniony krócej niŜ 15 

lat 
b/ 2-miesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat 
c/ 3-miesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat 
Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu 
pienięŜnego za urlop wypoczynkowy. 
Pracownik, który otrzymał odprawę, nie moŜe ponownie nabyć do niej prawa. 
 

 
V. Premie i nagrody 

 
§ 10 

1. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz nagród            
i fundusz premii uznaniowych. 

2. Zasady nagradzania i premiowania pracowników określa załącznik nr 3 do 
regulaminu wynagradzania. 
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VI. Sposób i terminy wypłat wynagrodze ń i pozostałych nale Ŝności 
pracowniczych 

 
§ 11 

1. Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami, o których była mowa wcześniej, 
wypłacane jest do 28 dnia kaŜdego miesiąca. 

2. Świadczenia wymienione w rozdziale IV wypłacane są najpóźniej w najbliŜszym 
terminie płatności przypadającym po dacie ustalenia ich wysokości. 

 
§ 12 

1. Wypłaty dokonywane są na osobiste konto bankowe pracownika. 
2. Na wniosek pracownika wypłata moŜe być dokonywana w formie gotówkowej. 

 
 

VI. Świadczenia urlopowe 
 

§ 13 
1. Wprowadza się świadczenie urlopowe, którego wysokość równa się kwocie 

odpisu podstawowego. Przysługuje ono kaŜdemu pracownikowi korzystającemu    
z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni 
kalendarzowych. 

2. Wysokość świadczenia urlopowego naleŜnego pracownikowi ustala się 
proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy. 

3. Wypłata świadczenia urlopowego powinna nastąpić nie wcześniej niŜ na 2 
tygodnie przed pójściem na urlop i nie później, niŜ w ostatnim dniu 
poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. 

 
 

VII. Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 14 
Zmiany tabel wynagradzania wprowadzane są Zarządzeniem Dyrektora Muzeum 
Miejskiego na podstawie obowiązujących przepisów. 
 

§ 15 
Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach wchodzi      
w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom. 
 


