
                                                                                     Załącznik do Zarządzenia nr 16/2022 
                                                                         Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  

                                                 w Kędzierzynie - Koźlu  z dnia 13.05.2022 r.  
 

 

 

REGULAMIN  WYNAGRADZANIA 
PRACOWNIKÓW PCUW

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
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Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 
1. Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Usług Wspólnych               

w Kędzierzynie - Koźlu, zwany dalej regulaminem określa: 
a. wymagania kwalifikacyjne pracowników,  
b. szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia 

zasadniczego, 
c. warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego; 
d. warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego; 
e. warunki przyznawania i sposób wypłacania pracownikom nagród innych niż 

nagroda jubileuszowa, 
f. inne składniki wynagrodzenia i  świadczenia przysługujące pracownikom. 

2. Postanawiania regulaminu dotyczą pracowników samorządowych Powiatowego Centrum 
Usług Wspólnych w Kędzierzynie- Koźlu zatrudnionych na umowę o pracę.   

 

§ 2. 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. pracodawcy - rozumie się przez to Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-
Koźlu, w stosunku  do Dyrektora PCUW - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego; 

2. Dyrektorze- rozumie się przez to Dyrektora PCUW  w Kędzierzynie- Koźlu;  
3. pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w PCUW w Kędzierzynie - Koźlu na 

podstawie umowy o pracę; 
4. ustawie - oznacza to Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 
5. rozporządzeniu- rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia                              

25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 
 

Rozdział 2  
Wymagania kwalifikacyjne 

§ 3. 
1. Minimalne wymagania kwalifikacyjne pracowników konieczne do wykonywania pracy na 

poszczególnych stanowiskach zatrudnionych w PCUW na podstawie umowy o pracę 
określa wykaz stanowisk w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu. 

2. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie obowiązują wymagania kwalifikacyjne 
określone na podstawie odrębnych przepisów. 
 

Rozdział 3  
Wynagrodzenie miesięczne 

§ 4. 

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę stosownie do zajmowanego 
stanowiska, zakresu obowiązków i odpowiedzialności oraz posiadanych kwalifikacji              
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z uwzględnieniem ilości, jakości i rezultatów świadczonej pracy, przy zachowaniu zasady 
niedyskryminacji i równego traktowanie kobiet i mężczyzn. 

2. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną. Za czas niewykonywania pracy 
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas , gdy przepisy prawa pracy 
tak stanowią. 

3. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze 
czasu pracy, nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanego 
corocznie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, wydanym  na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2020 poz. 2207).  

4. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, określonego                
w umowie o pracę.  

5. Pracownikowi obligatoryjnie przysługują składki wynagrodzenie miesięcznego jak: 
a. wynagrodzenie zasadnicze 
b. dodatek za wieloletnią pracę, na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu, 

o ile pracownik nabył już do niego uprawnienie. 
6. Pracownikowi fakultatywnie przysługują składniki wynagrodzenia miesięcznego jak: 

a. dodatek funkcyjny 
b. dodatek specjalny. 

7. Wynagrodzenie miesięczne za pracę wypłaca się z dołu do 26 dnia każdego miesiąca.  
8. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej przelewem na wskazane przez 

pracownika konto bankowe.  
 

Wynagrodzenie zasadnicze 
§ 5. 

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze odpowiednie do zajmowanego 
stanowiska, posiadanych kwalifikacji i umiejętności.  

2. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę, w oparciu  
o kategorie zaszeregowania, zgodnie z tabelą 1 stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu. 

3. Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania 
podejmuje pracodawca.  

4. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest w rozporządzeniu, natomiast 
maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego zostały ustalone          
w tabeli nr 2 stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu.  

 
 

Dodatek funkcyjny 
§ 6. 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnimy na kierowniczych stanowiskach 
urzędniczych, wymienionych w tabeli nr 1 w załączniku nr 1 do regulaminu.   

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w pkt 1 nie może przekroczyć kwoty        
w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.  

3. Wysokość dodatku funkcyjnego pracodawca ustala pracownikowi z uwzględnieniem 
rodzaju wykonywanej pracy, zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności.  
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4. Dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie pomniejszany za każdy dzień nieobecności                       
w pracy z powodu: choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 
lub chorym członkiem rodziny bądź urlopu macierzyńskiego.  

Dodatek specjalny 
§ 7. 

1. Dodatek specjalny  może być przyznany  pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia 
obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu 
odpowiedzialności albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.  

2. Dyrektor może przyznać pracownikowi dodatek specjalny z własnej inicjatywy lub na 
umotywowany wniosek bezpośredniego przełożonego.  

3. Dodatek specjalny przyznawany jest na czas określony, nie dłuższy niż rok.  
4. Wysokość dodatku specjalnego jest ustalana w zależności od posiadanych środków na 

wynagrodzenia, w miesięcznej kwocie nie przekraczającej 40% wynagrodzenia 
zasadniczego pracownika, któremu dodatek jest przyznawany.  

5. Dodatek specjalny jest proporcjonalnie pomniejszany za każdy dzień nieobecności                       
w pracy z powodu: choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 
lub chorym członkiem rodziny bądź urlopu macierzyńskiego.  

 
Rozdział 4 

Zasady przyznawania nagród uznaniowych 
§ 8. 

1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się na dany rok kalendarzowy fundusz 
nagród dla pracowników. 

2. Nagroda uznaniowa przyznawana jest pracownikom, którzy bez zastrzeżeń wykonują 
swoje obowiązki. 

3. O przyznaniu nagrody uznaniowej oraz jej wysokości decyduje Dyrektor, a w stosunku do 
Dyrektora Starosta Powiatu. 

4. Nagrodę przyznaje się w zależności od zajmowanego stanowiska, stopnia trudności 
wykonywanych zadań, zaangażowania i efektów pracy pracownika. Nagroda uznaniowa 
może być przyznana  pracownikowi w szczególności za: 

a. wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych,  
b. szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,  
c. dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań, 
d. wyróżniającą kreatywność i innowacyjność w pracy, skutkujące znacznym 

usprawnieniem systemu zarządzania, procesów pracy i obowiązujących procedur, 
e. wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres obowiązków 

pracownika, 
f. istotny wkład w promowanie właściwej kultury pracy PCUW oraz postaw 

etycznych, 
g. systematyczne podnoszenie kompetencji zawodowych, wykorzystywanych                

w pracy zawodowej. 
5. Przy ustalaniu wysokości nagrody pod uwagę bierze się wpływ nieobecności pracownika 

spowodowanej chorobą, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub 
chorym członkiem rodziny, urlopem bezpłatnym, urlopem macierzyńskim i rodzicielskim, 
w okresie, który obejmuje nagroda.  
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6. Nagrody mają charakter uznaniowy i mogą być przyznawane pracownikom w ciągu całego 
roku  w terminach: 

a. doraźnie, bezpośrednio po zaistnieniu uzasadniających je okoliczności, 
b. po zakończeniu danego okresu (kwartału, półrocza, roku), w celu wyróżnienia 

pracownika. 
7. Termin wypłaty poszczególnych nagród  każdorazowo określa Dyrektor. 
8. Pracownikowi nie przysługuje roszczenie w przypadku nie przyznania nagrody.   
9. Pismo w wprawie przyznania nagrody umieszcza się w aktach osobowych pracownika.   

 
Rozdział 4 

Pozostałe świadczenia przysługujące pracownikowi ze stosunku pracy 
§ 9. 

Pracownikowi przysługują, poza miesięcznym wynagrodzeniem za pracę również inne 
świadczenie pieniężne wynikające ze stosunku pracy: 

a. Nagroda jubileuszowa, na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu; 
b. Jednorazowa  odprawa  w związku  z przejściem  na emeryturą lub rentę z tytułu  

niezdolności do pracy, na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu; 
c. Dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 
d. Odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących 

pracownika na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 
e. Ekwiwalent pieniężny w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w przypadku 

rozwiązania umowy o prace, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 
 

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe 

§ 10. 
1. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu  zostaje dołączone do akt osobowych.  
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa.  
3. Wszelkie zmiany do regulaminu wymagają formy pisemnej w trybie obowiązującym dla 

jego ustalenia.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  wynagradzania 
pracowników PCUW w Kędzierzynie- Koźlu                                                                                                                        

                                                                  z dnia …………………… 
 
 
 
 

Tabela nr 1 Tabela określająca kwalifikacje pracowników, poziom wynagrodzeń i dodatków 
 
 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 
Minimalne wymagania  

kwalifikacyjne 

Wymagany 
staż pracy w 

latach 

Stanowiska kierownicze urzędnicze 

1. Zastępca dyrektora XVII wyższe 5 

2. Główny księgowy XVI według odrębnych przepisów 

3 Zastępca głównego księgowego XIV 
wyższe lub podyplomowe 

ekonomiczne 
3 

4. Kierownik ds. ekonomiczno 
administracyjnych 

XII wyższe 5 

Stanowiska urzędnicze  

1. Radca prawny XIII według odrębnych przepisów 

2. Główny specjalista do spraw bhp XII według odrębnych przepisów 

3. Główny specjalista XII wyższe 4 

4. Starszy specjalista X wyższe 3 

5. Starszy informatyk X wyższe 3 

6. Informatyk IX 
wyższe 
średnie 

- 
3 

7. Specjalista do spraw bhp IX według odrębnych przepisów 

8. Specjalista VIII 
wyższe 
średnie 

2 
3 

9. Starszy księgowy VII 
wyższe 
średnie 

2 
4 

10. Księgowy VI 
wyższe 
średnie 

- 
2 

11. Starszy referent VI 
wyższe 
średnie 

- 
2 

12. Referent V średnie - 



6 

 
 

Stanowiska pomocnicze i obsługi 

1. Kancelista V średnie 1 

2. Sekretarka  IV średnie - 

3. Pomoc administracyjna III średnie - 

4. Sprzątaczka III podstawowe - 

Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót 
publicznych lub prac interwencyjnych  

1. 

Pracownik II stopnia wykonujący 
zadania w ramach robót 
publicznych lub prac 
interwencyjnych  

X  
 

VIII  
 

VII  

wyższe 
 

wyższe  
średnie 
wyższe 
średnie 

5 
 

4 
5 
2 
4 

2. 

Pracownik I stopnia wykonujący 
zadania w ramach robót 
publicznych lub prac 
interwencyjnych  

 
VI  

 
V 
 

wyższe 
 

średnie 

- 
 

2 

 
 

Wykształcenie wyższe – rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań 
na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.  
 
Wykształcenie średnie – rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do 
stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  wynagradzania 
pracowników PCUW w Kędzierzynie- Koźlu                                                                                                                        

                                                                  z dnia …………………… 

 

Tabela nr 2 Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego  

Kategoria zaszeregowania Maksymalna kwota w złotych 

III 3 800 

IV 4 100 

V 4 300 

VI 4 700 

VII 5 000 

VIII 5 200 

IX 5 400 

X 5 600 

XI 5 800 

XII 6 000 

XIII 6 100 

XIV 6 200 

XV 6 300 

XVI 6 400 

XVII 6 500 

 

 

 

 

 

 



8 

 
 

 
Załącznik nr 3 do Regulaminu  wynagradzania 

pracowników PCUW w Kędzierzynie- Koźlu                                                                                                                        
                                                                  z dnia …………………… 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Wynagradzania Pracowników 
Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie- Koźlu  

 

 

.................................................                                                      ………………………………….  

(imię i nazwisko pracownika)                                                                                           (miejscowość i data) 

.............................................….  

(stanowisko)  

 

 

 

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z treścią regulaminu wynagradzania obowiązującego 
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie- Koźlu. 

 

 

 

...............................................… 

                                                                                                     (podpis pracownika) 
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