
ZAKŁADoWY REGULAM l N WYNAGRAD NIA
MOSINSKIEGO OSRODKA XULrUNY

I POSTANOWIENIA OGOLNE

s1
Pracownicy zatrudnieni w Mosińskim oŚrodku Ku|tury otrzymują
świadczenia związane z pralą na zasadach usta|onych w:

1) ustawie z dnia 25,x.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
(Dz.U. 22012 r. poz.406).,

Załącznik do Zarządzenia nr 12 l2O12
z dnia g paŹdziern|ka 2012 roku

Dyrektora Mosińskiego oŚrodka Ku|turv

wynagrodzenia i inne

działaInosci ku|turaInei

2) rozporządzenia z dnia 3 pażdziernika 2012 r. MK|DN w sprawie wynagradzania
pracownikow instytucji kultury (Dz.U. 22012 r. poz. 1'105), wydanym na fiodstawie
art.31d ustawy, o ktorej moaww pkt 1;

3) Kodeksie pracy oraz
4) Niniejszym regulaminie wynagradzania, nazywanym dalej Regulaminem

wynagradzania.

s2
Regu|amin wynagradzania, ustala warunki wynagrad zania za pracę oraz inne świadczenia
związane z pracą i zasady ich przyznawania.

s3
Reg u |am i n wynag rad zania usta |a Dyrektor Mosi ńskiego ośrod ka Ku |tu ry.

s4
Regulamin wynagradzania wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia podania go dc
wiadomoŚci i pisemnego potwierdzenia zapoznania-się z treścią przez poszczegd|nych
pracownikow.

l| WYNAGRoDZEN|E zA PRACĘ

s5
Pracownicy otrzymują wynagrodzenia zasadnicze według stawek usta|onych dla
zajmowanego stanowiska okreś|onych w załączniku nr 1 do niniejszego regu|aminu
wynagradzania.

Wynagrodzenie zasadnicze poszczego|nych pracownikow usta|a Dyrektor Mosińskiego
ośrodka Kultury, informując zainteresowanych na pismie o jego wyśokości.
Wynagrodzenie zasadnicze d|a Dyrektora ośrodka usta|a oiganizator czy|i Burmistrz
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Gminy Mosina.



s7
Wynagrodzenie pra.cownik ow 

'zarządzających w imieniu pracodaw cy / zastępca dyrektoraoraz głowny księg,owy/ ustala sć n" podstawie ustawa z dnia,3-marca 2000 r. owynagradzaniu osób kierującycrl ńiełtory'i-p"j.i"i1ni o1awńv- J,". rozporządzeniaMinistra Ku|tury i Dziedlzi-ć|iJ-Ń",ooo*"go,-, ł,i". s pLzaiiteini*ł,żol2 r. w sprawiewynagradzania pracownikow zatrudniony.ń * i^tvtuó".r.' ku|tury

||| PozosTAŁE .KŁADN|K| WYNAGR.DZEN|A - D.DATKI

s8
Pracown ikom przysługuje 

:

1) dodatek za wie|o|etnią pracę,
2) nagrody jubileuszo*",' -.-Y'

,) 
f.TiT'::ffi,;"TJffi'o7;enieina 

w związku z przejściem na emeryturę |ub
w wysokości i na zasadach okreś|onych w ustawie t rozpor ządzeniuministra, omowa w S 1 pkt. 1 i 2 Regulaminu wynagradzania.

rentę z

których

ss
1) Pracownik Mosińskiego ośrodka Ku|tury moŻe otrzymac dodatek specja|ny zawykonywanie dodatkowych powierzony"ń ;;;;.ez pracodawcę zadań, na okresyJJ""?łńl}i?J:::-ć?:Jń a|bo za pracę W szczegó|nych ńa,unt<ach lub W
2) warunkiem przyznania dodatku specialnego jest wykonywa nie przezpracownika:a) okresowo zwiększonych obowq'l.oiu Jtńowych;b) dodatkowo powie rzonych zadań o *v*ńń stopniu złoŻoności;c) pracv W Szczego|nym óharakterze ru6 ń..".ego|nych warunkach.3) Przy usta|jniu wysołosói oooatt<u .p".l"l{g;."uwzgtędnia się zakres i stopieńtrudności powierzonych zadan Iub obowią,i[ó*'o,'. specyfikę i poziom uciąz|iwości
A\ xll1l!9*, w jakich swiadczona jest p'".ź.
", j""3i*:!.:o.?:"'.y wypłacany jest za okres wykonywania pracy, z ktorądodatek
5) Dodatek sóegja|n1 wypłacany jest W ramac,h posiadanych środkow na

lŁ::ffifl:"nia, 
W kwocie nieprzekra",ą1ą""i ł,6w *yn^grodzónia zasadniczego

s10
Pracownikowi wykonującemu pracę Wwynagrodzenia za kaŻdą godzinę pracy
9 :*ll:*ą wyn-a g rod zeni'a źasad ń iczeg o,podstawie art. 151_g S 1 Kodeksu pracy.

1' W ramach p|anowanych.Środkow
wysokoŚci do 3% na nagrody d|a

2. Srodki o ktorych mowa w ust.

IV ZASADY NAGRADZANIA PRACOWNIKOW

s 11

porze nocnej
w porze nocnei
nie nizszy jednak

przysługuje dodatek do
W wysokoŚci 20% stawki
od dodatku ustalonego na

na Wynagrodzenia osobowe wyodrębnia się Środki, wpracowników za szczegó|ne osiągnięcia w pl".v 
- .' ..

1, mogą być podwyŻszone w ramach
r,.{{"iSrIt,}Ji iadanych



środkow na Wynagrodzenia ponad 30ń i przeznaczone na nagrody.s oeffi 
i.T;i:TłHxjytsil:r,:isgffi ::'^, 

o wyptaceniu nagród d|a poszczegó|nych

^ :fl"y;:|o|ne 
osiągnięcia W pracy zawodowej uprawniające do uzyskania nagrody

5t.:łffi#:"#U:.ś'.:l.""J'3n1,*o,. 
pracownik a przekraczającewymagania kwa|ifikacyjne

_ wykonywanie prac z własnej inicjatywy zdecydowanie wykr aczających poza zakresczynnoŚci danego pracownika;

- Wprowadzanie racjona|izacji i innowacji przy wykonywaniu obowią zkow;_ szczegó|na dbałość o wizerunek i ''dobre imię,' ośrodka;

yilfrŁffl?,:fi,in''".ywą W kontaktach z innymi jednostkami, instytucjami, k|ubami i

_ inne szczego|ne osiągnięcia.

Vl|| PoSTANoW|EN|A KoŃcoWE
s12

Pracownikom zatrudnionym W 
. 
niepełnym wymiarze czasu pracy przysługujewynagrodzenie zasadnicze i inne sktadniki *yn.gr^óó,zeniaw wysoko..i p,opo,cjonalnej dowymiaru czasu pracy okreslonego w umowie o prace.

s13

Godzinową stawkę wynagrod zenia zasadniczego 
' 
wynikającego z osobistegoZaszeregowania pracownika, ok'='T:9: 

,9ta,wra" miesięczńą,--ilsta|a się dzie|ącmiesięczną stawkę wynagrod zenia przóz |iczbę godzin pracy przypadających doprzepracowania w danym miesiącu'

s14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regu|aminem wynagrad zania stosuje sięprzepisy dotyczące prawa pracy.

s15

Wsze|kie zmiany Regulaminu Wynagradzania wymagają trybu własciwego d|a jegoustalania.

srodka KulturY
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Załącznik nr 1

do Zakładowego Reg u |aminu Wynag r adzania
z dnia g października 2012r '
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Pracownik gospodarczy

Rzemieślnik

Kasjer

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Stanowisko Stawki miesięczne w złotych l

1'050 - 2'3oO I
i

r'1so:iiia -----l
_l

1'350 - 2'.700 
1

Referent

Specjalista

Główny specjalista

Informatyk

lńsirułior

1'550 - 2'900
I--l

1'650 - 3'100
j

1',750 - 3'350 i

I
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ą'^^A ]1'goo - 3'600 l

1'850 - 3'750 I

odka Kultury

Dudek

I

I

i

I

T'

i

L


