
 
REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORÓW 

ZATRUDNIONYCH W INSTYTUCJACH KULTURY MIASTA 
MIKOŁOWA 

 
Regulamin przygotowany na podstawie art. 772 § 1 kp., ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej, rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie 
zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności 
działalność w zakresie upowszechniania kultury(Dz.U. Nr 45 poz. 446 z 1999 r., z późn. zm.). 

§ 1 
Regulamin reguluje zasady wynagradzania oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich 
przyznawania dyrektorom zatrudnionym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie, Miejskim Domu 
Kultury w Mikołowie, Instytucie Mikołowskim - jeŜeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

§ 2 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 1) Pracodawcy - rozumie się przez to Burmistrza Mikołowa, 
 2) Jednostce - rozumie się przez to; 

 - Miejską Bibliotekę Publiczną w Mikołowie, 
 - Miejski Dom Kultury w Mikołowie, 
 - Instytut Mikołowski. 

 3) Dyrektorze lub pracowniku – rozumie się przez to dyrektora jednostki wykazanej w §2 pkt 2 
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, mianowania lub powołania. 

§ 3 
Ustala się: 

 1) wynagrodzenia zasadnicze nie wyŜsze od 3.600,00 zł miesięcznie, 
 2) dodatek funkcyjny nie wyŜszy od 150% minimalnej stawki. 

§ 4. 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o "minimalnej stawce", rozumie się przez to najniŜszą aktualną 
stawkę miesięczną w I kategorii zaszeregowania określoną w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 
23 kwietnia 1999 r. (Dz. U. 45 poz.446 z 1999 r. z późn. zm.), która wynosi 700,00 zł. 

§ 5. 
 1. Dyrektorom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej "dodatkiem za wysługę lat", 

w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający 
o 1% za kaŜdy następny rok, aŜ do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
po 20 i dalszych latach pracy. 

 2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat 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. 

 3. W przypadku dodatkowego zatrudnienia dyrektora prawo do dodatku za wysługę lat ustala się 
odrębnie dla kaŜdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają 
zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. 

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

 5. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia: 
 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dyrektor 

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

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



§ 6. 
 1. Dyrektorom przysługuje dodatek funkcyjny wg załącznika nr 1  

 2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego naleŜy w szczególności uwzględnić: 
 a)  stopień samodzielności organizacyjnej danej instytucji, 
 b)  liczbę pracowników zatrudnionych w instytucji), 
 c) zakres działania instytucji. 

§ 7 
 1. Dyrektorom przysługuje dodatek za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, 

szczególnie uciąŜliwych lub niebezpiecznych w wysokości: 
 1) do 5% minimalnej stawki - przy pierwszym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub 

szczególnej uciąŜliwości, 
 2) do 10% minimalnej stawki - przy drugim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej 

uciąŜliwości, 
 3) do 15% minimalnej stawki - przy trzecim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej 

uciąŜliwości oraz przy pracach wykonywanych w warunkach niebezpiecznych. 
 2. Zasady przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do regulaminu  

§ 8 
 1. Dyrektorom przysługuje za posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego 

dodatek w wysokości do 5% minimalnej stawki. 
§ 9. 

 1. Dyrektorom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości: 
 1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy, 
 2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy, 
 3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy, 
 4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy, 
 5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy. 

 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. Dyrektor nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody. 
 4. Dyrektor 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 dyrektora 

prawa do tej nagrody. 
 6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące dyrektorowi 

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

 7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem dyrektora na emeryturę lub rentę 
z tytułu niezdolności do pracy, dyrektorowi, któremu do nabycia prawa do nagrody 
jubileuszowej brakuje mniej niŜ 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, 
nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. 

 8. JeŜeli w dniu 1 lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w Ŝycie przepisów wprowadzających 
zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie 
podlegających dotychczas wliczeniu dyrektorowi upłynął okres uprawniający go do dwóch lub 
więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyŜszą. 



 9. Dyrektorowi, który w dniu 1 lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w Ŝycie przepisów, o których 
mowa w ust. 8, ma okres dłuŜszy niŜ wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 
miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyŜszego stopnia, 
nagrodę niŜszą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyŜszej - róŜnicę 
między kwotą nagrody wyŜszej a kwotą nagrody niŜszej. 

 10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym dyrektor 
udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyŜszego stopnia oraz w 
razie gdy dyrektor prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia. 

 11. Dyrektorowi, który był zatrudniony w dniu 1 lipca 1996 r., przy ustalaniu prawa do kolejnych 
nagród jubileuszowych wlicza się okresy, które zostały wliczone temu dyrektorowi przy 
ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo przed tym dniem. 

 12. Pracownicy, którzy podjęli zatrudnienie po dniu 1 lipca 1996 r., nabywają prawo do nagrody 
jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10. 

§ 10 
 1. Dyrektorom 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 pienięŜna w wysokości: 

 1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeŜeli dyrektor był zatrudniony krócej niŜ 15 lat, 
 2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat, 
 3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat. 

 2. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pienięŜnego za 
urlop wypoczynkowy. 

 3. Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy 
ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę. 

 4. Dyrektor, który otrzymał odprawę, nie moŜe ponownie nabyć do niej prawa. 
§ 11. 

Premię miesięczną przyznaje pracodawca w wysokości do 100%.wynagrodzenia zasadniczego.  
§ 12 

Za osiągnięte wyniki finansowe lub stopień realizacji zadań statutowych mogą być przyznane nagrody 
pienięŜne, których jednorazowa wysokość nie moŜe przekroczyć 100% wynagrodzenia miesięcznego brutto .  

§ 13 
Dyrektorowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie słuŜbowe poza miejscowością, w której 
znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują naleŜności na pokrycie 
kosztów związanych z podróŜą słuŜbową wg odrębnych przepisów  

§ 14. 
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy . 
 



 
 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU W SPRAWIE ZASAD WYNAGRADZANIA  
DYREKTORÓW ZATRUDNIONYCH W INSTYTUCJACH KULTURY MIASTA MIKOŁOWA 

 
 
 

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA PRACE WYKONYWANE 
W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA, 

SZCZEGÓLNIE UCIĄśLIWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH 
 
 

 1. Do pierwszego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciąŜliwości zalicza się prace 
wykonywane: 

  1) w warunkach naraŜenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej, 
 2) w warunkach naraŜenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie, 
 3) w warunkach naraŜenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone (np. spawanie, 

hartowanie, stosowanie lamp bakteriobójczych), 
 4) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się 

stale temperatura efektywna powyŜej 25°C lub poniŜej 10°C, 
 5) w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia, 
 6) przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych. 

 
 2. Prace określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 5 uwaŜa się za wykonywane w warunkach 

szkodliwych dla zdrowia, uzasadniających przyznanie dodatku, jeŜeli w środowisku pracy 
przekroczone są najwyŜsze dopuszczalne stęŜenia i natęŜenia czynników szkodliwych dla zdrowia, 
określone w odrębnych przepisach, lub inne obowiązujące normy higienicznosanitarne. 

 
 3. Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w ust. 5, dokonywane są przez 

laboratorium Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upowaŜnione przez właściwych 
terenowo wojewódzkich inspektorów sanitarnych działających w imieniu wojewodów. 

 
 4. Dodatek za wykonywanie prac: 

 1) określonych w ust. 1-3 przysługuje, jeŜeli były one wykonywane co najmniej przez 80 
godzin w miesiącu, 

 2) określonych w ust. 4 przysługuje za efektywny czas pracy, bez względu na dzienny lub 
miesięczny wymiar czasu pracy. 

 3) dodatek, o którym mowa w ust. 1-4, wypłacany jest miesięcznie z dołu. 
 4). decyzję o przyznaniu dodatku, jego wysokości i cofnięciu w przypadku zmiany warunków 

pracy podejmuje pracodawca. 
 5). W przypadku jednoczesnego występowania uprawnienia do dodatków z tytułu prac 

wykonywanych w róŜnych stopniach szkodliwości dla zdrowia i uciąŜliwości lub 
niebezpieczeństwa przysługuje pracownikowi jeden, najwyŜszy dodatek. 


