
                                                                               ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia  

                                                                    nr 6/2013 

                                                                                              Dyrektora MiG Biblioteki 
                                                                                               Publicznej w Zawadzkiem 

                                                                                          z dnia 18 marca 2013r. 

 
REGULAMIN  WYNAGRADZANIA 

PRACOWNIKÓW  MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 

ZAWADZKIEM 

 
Na podstawie przepisów: 

1.   Ustawy  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 

1991 r. /Dz. U. z 2012 r. poz. 406 t.j. z późn. zm./  

2.  Ustawy  z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy, art.9 § 2 /Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz.94 t.j. z 

późn. zm./    

3.   Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 3 października 2012 r. 

w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury/ Dz. U. z 2012 r., poz.1105 z późn. 

zm. /. 

4.   Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 5 grudnia 2012 r. w 

sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk 

bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością 
biblioteczną / Dz. U. z 2012 r., poz.1394 z późn. zm./. 

 

 

    USTALAM, co następuje: 

                                                                         § 1 

 

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia 

     związane z pracą i warunki ich przyznawania. 

2. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w bibliotece, 

bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. 
3. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy zostaje zapoznany z Regulaminem  

    wynagradzania, a oświadczenie o zapoznaniu się z nim zostaje dołączone do akt 

osobowych. 

4. Przez pracodawcę, należy rozumieć w dalszej treści Regulaminu  dyrektora MiG Biblioteki  

    Publicznej w Zawadzkiem lub osobę działającą w jego imieniu. 

                                                                         

§ 2 

 

1. W Bibliotece obowiązuje system wynagradzania oparty o miesięczne  stawki 

wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk zawarte w  zał. nr 1. 

2. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym 
wymiarze czasu pracy na poszczególnych stanowiskach pracy wynosi 1050 zł. 

3. Wynagrodzenie w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe  od najniższego     

    określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

4. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku głównego księgowego oraz innym 

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny 

określony w zał. nr 1.  

5. Wymagania kwalifikacyjne pracowników (zał. nr 2) reguluje Rozporządzenie Ministra   

Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dn. 5 grudnia 2012 r./ Dz. U. z 2012 r., poz.1394/. 



§ 3 

 

Z tytułu czasowej niezdolności do pracy pracownikom wypłaca się: 
-  wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy - na podstawie i zasadach określonych w art. 

92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zm.),  

 -  świadczenia pieniężne 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 dnia 25 

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

macierzyństwa (Dz.U. z 2010r., Nr 77 poz. 512 t.j. ze zm.).  

 

 6. Wynagrodzenie wypłaca się raz w miesiącu z dołu, 28 każdego  miesiąca, za które należne 

jest wynagrodzenie.  

7.  Za pisemną zgodą pracownika wynagrodzenie za pracę jest przekazywane na jego 

rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy we właściwym banku.  

8. Okres rozliczeniowy czasu pracy w Bibliotece wynosi 3 miesiące. 

§ 4 

 

Awansu na wyższe stanowisko dokonuje pracodawca. 

 

 § 5 

 

1. Pracownikom zatrudnionym w systemie zmianowym przysługuje  dodatek za pracę na 

drugiej zmianie w wysokości 10%  wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Za pracę w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, w niedziele i święta pracownikom  

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie na podstawie i zasadach określonych w art. 151 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.) 

 

§ 6 

 

1. Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat, zwany  dalej “dodatkiem”, w wysokości 
5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok, 

aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach 

pracy. 

2. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia: 

   a/ począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik 

nabył prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 

   b/ za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku 

nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.  

3. Do okresu uprawniającego do dodatku wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy 

    zatrudnienia. 

4. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku, o którym mowa w pkt. 1 wlicza się także inne 
okresy, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od  

którego    zależą uprawnienia pracownicze. 

5. Jeżeli pracownik pozostawał równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu 

pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnia pracę wlicza się jeden z tych okresów. 

 

                                                                       

 



§ 7 

 

1. W ramach posiadanych środków w Bibliotece może być utworzony  fundusz nagród w 
wysokości do 3% planowanego osobowego funduszu płac. 

2. Nagrody mają charakter uznaniowy, o ich przyznaniu decyduje Dyrektor. 

3. Nagrodę może otrzymać pracownik zatrudniony na podstawie  umowy o pracę, który w 

okresie, za jaki jest przyznawana nie został ukarany karą dyscyplinarną i należycie 

wywiązywał się ze swoich obowiązków służbowych. 

4.  Nagrody mogą być wypłacane z okazji Dnia Bibliotekarza lub innej okazji. 

5. Nagroda może być również przyznana pracownikom szczególnie wyróżniającym się w 

pracy zawodowej. 

 § 8 

 

1. O przyznaniu nagrody Dyrektorowi Biblioteki decyduje Burmistrz. 
2. Nagroda dla Dyrektora jest wypłacana ze środków finansowych instytucji kultury po 

pozytywnym zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Biblioteki i zatwierdzeniu rocznego 

sprawozdania finansowego. 

3. Nagroda ma charakter uznaniowy. 

§ 9 

 

1. Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości: 

     75% miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy, 

     100% miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy, 

     150% miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy, 
     200% miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy, 

     300% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy. 

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

go  do nagrody.  

3. Pracownik ma obowiązek udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach  

    osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji. 

4. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez 

pracownika uprawnień. 

5. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie  przysługujące 

pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to korzystniejsze dla 

pracownika, to wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty.   
6. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego 

za urlop wypoczynkowy.  

7. W razie ustania stosunku pracy, w związku z przejściem pracownika na rentę lub 

emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody  jubileuszowej brakuje 

mniej  niż 12  miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę wypłaca się w 

dniu rozwiązania  stosunku pracy. 

§ 10 

 

1. Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do emerytury lub  renty z tytułu 

niezdolności  do pracy, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub 
rentę, przysługuje  jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości: 

- jednomiesięcznego wynagrodzenia       -  jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż  15 lat, 

 - dwumiesięcznego wynagrodzenia     -  jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej  15 lat, 

 - trzymiesięcznego wynagrodzenia       - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej  20 lat, 

 



2. Do okresu uprawniającego do odprawy wlicza się wszystkie poprzednie  zakończone 

okresy zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one 

włączeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika. 
3. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu 

pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 

4. Pracownik, który raz otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa.  

 

§ 11 

 

1. Pracownikom Biblioteki wypłaca się świadczenie urlopowe, przysługujące każdemu 

pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze minimum 14 dni 

kalendarzowych. 

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

pracownika. 
3.  Wypłata świadczenia powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu porzedzającym 

urlop wypoczynkowy pracownika. 

                                                                        § 12 

 

1. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje 

wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do 

wymiaru czasu  pracy, określonego w umowie o pracę. 

 

§ 13 

 
Regulamin wynagradzania wchodzi w życie  po upływie dwóch tygodni od daty podania go 

do wiadomości poprzez wyłożenie do zapoznania się z nim przez pracowników. 

 

§ 14 

 

1. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy aneksu. Aneks wchodzi w życie według 

zasad  określonych w art.13. 

2. Pracownik po zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania podpisuje stosowne 

oświadczenie, które dołączane jest do akt osobowych . 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

prawa pracy oraz ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z 
przepisami wykonawczymi do nich. 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje do dnia wejścia w życie zakładowego układu zbiorowego 

pracy  lub nowego regulaminu wynagradzania. 

 

                                                                                                           Pracodawca 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Zał. Nr 1 do Regulaminu wynagradzania 

wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora 

Nr 6/2013 z dnia 18 marca 2013 r. 
 

 

 

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dnia 3 października 2012 r. /Dz. U. z 

2012 r. Poz. 1105/, ustala się wykaz stanowisk i stawki wynagrodzenia 

zasadniczego oraz przysługującego dodatku funkcyjnego pracowników MiG 

Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem. 
 

 

 

 

Wykaz stanowisk Wynagrodzenie zasadnicze Dodatek funkcyjny 

(% wynagrodz. 

zasadniczego) 
minimalne maksymalne 

Gł. księgowy 

 

2 000    5 500 do 50% 

Starszy kustosz 

 

1 900    4 000 - 

Kustosz 

 

1 900    3 500 - 

St. bibliotekarz 

 

1 700    3 000 - 

Bibliotekarz 

 

1 500    2 500 - 

Mł. bibliotekarz 

 

1 300    2 250 - 

Informatyk 

 

2 000    4 000 - 

Pracownik gospodarczy 

 

1 400    1 800 - 

Kierownik komórki 

organizacyjnej 

 

 do 50% 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 2 do Regulaminu wynagradzania 

wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora 

Nr  6/2013 z dnia 18 marca 2013 r. 
 

 

 

 

Tabela wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych 

stanowisk w bibliotece  na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. /Dz. U. z 2012 r., poz. 1394/ 
 

stanowisko wykształcenie staż pracy dorobek 

zawodowy 

starszy 

kustosz 

wyższe na poziomie studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich, na kierunku 

odpowiadającym profilowi 

biblioteki lub którego efekty 

kształcenia odnoszą się do 

bibliologii i informatologii 

- zgodnie z § 5 

rozporządzenia 

kustosz wyższe na poziomie studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich, na kierunku 

odpowiadającym profilowi 

biblioteki lub którego efekty 

kształcenia odnoszą się do 

bibliologii i informatologii 

- zgodnie z § 5 

rozporządzenia 

starszy 

bibliotekarz 

wyższe na poziomie studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich lub wyższe 

na poziomie studiów pierwszego 

stopnia na kierunku, którego efekty 

kształcenia odnoszą się do 

bibliologii i informatologii 

2 lata - 

wyższe na poziomie studiów 

pierwszego stopnia 
3 lata - 

bibliotekarz wyższe na poziomie studiów 

pierwszego stopnia na kierunku, 

którego efekty kształcenia odnoszą 

się do bibliologii i informatologii 

- - 

wyższe na poziomie studiów 

pierwszego stopnia 
1 rok - 

średnie 2 lata  

młodszy 

bibliotekarz 

studium bibliotekarskie 

 
- - 

średnie bibliotekarskie 

średnie oraz praktyki albo 

szkolenia, w zakresie związanym z 

zadaniami biblioteki 

 

 
 


