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REGULAMIN WYNAGRADZANIA  
PRACOWNIKÓW TYSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  

 
 
Regulamin wynagradzania, zwany dalej „Regulaminem”, został ustalony na podstawie: 

− art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 
94 z późn. zm.), 

− art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458), 

− rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.), 

 
I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

 
Niniejszy Regulamin określa: 
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników, 
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagradzania 

zasadniczego, 
3) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego, dodatku 

za pracę w porze nocnej, dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego za osobiste 
wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych 
oraz dodatku z tytułu obsługi osób nietrzeźwych,  

4) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii oraz nagród innych 
niż jubileuszowa. 

 
§ 2 

 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), 
2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 

marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, 
poz. 398 z późn. zm.), 

3) Kodeksie pracy – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), 

4) pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych, 

5) pracodawcy - należy przez to rozumieć TZUK, 
6) TZUK – należy przez to rozumieć Tyski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w 

Tychach, 
7) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to stawkę minimalnego 

wynagrodzenia zasadniczego określonego w I kategorii zaszeregowania, w załączniku 
nr 1 do  rozporządzenia. 
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§ 3 
 

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być 
niższe od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). 

 
II. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 

 
§ 4 

 
Wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach określa tabela 
stanowiąca załącznik nr 3 do regulaminu. 

 
III. ZASADY WYNAGRADZANIA 

 
§ 5 

 
Pracownikom przysługuje: 
1) wynagrodzenie zasadnicze – na zasadach określonych w rozporządzeniu i 

regulaminie, 
2) dodatek za wieloletnią pracę – na zasadach określonych w rozporządzeniu i 

regulaminie, 
3) dodatek funkcyjny, dodatek specjalny – na zasadach określonych w regulaminie, 
4) premia – na zasadach określonych w regulaminie, 
5) dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne za osobiste wykonywanie czynności z zakresu 

egzekucji administracyjnej należności pieniężnych – na zasadach określonych w 
rozporządzeniu i regulaminie, 

6) dodatek z tytułu przyjmowania i obsługi osób nietrzeźwych – na zasadach 
określonych w ustawie i regulaminie, 

7) dodatek za pracę w porze nocnej – na zasadach określonych w regulaminie, 
8) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – na zasadach określonych w 

Kodeksie pracy, 
9) nagroda jubileuszowa – na zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu, 
10) nagroda  za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej – na zasadach określonych w 

regulaminie, 
11) dodatkowe wynagrodzenie roczne – na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 

grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek 
sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.), 

12) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę – na 
zasadach określonych w ustawie i rozporządzeniu, 

13) .inne obligatoryjne przysługujące z mocy przepisów prawa pracy. 
 

§ 6 
 
1. Maksymalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych 

kategoriach zaszeregowania określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu. 
2. Tabelę stawek dodatku funkcyjnego określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do 

regulaminu. 
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3. Tabelę maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla 
stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę określa 
tabela stanowiąca załącznik nr 3 do regulaminu.  

4. Regulamin premiowania określa załącznik nr 4 do regulaminu. 
 

IV. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE 
 

§ 7 
 

1. Wynagrodzenie zasadnicze ma postać stawki miesięcznej, z zastrzeżeniem ust. 4. 
2. Stawka miesięczna wynagrodzenia zasadniczego jest określona w załączniku nr 3 do 

Regulaminu. 
3. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje 

wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy 
określonego w umowie o pracę. 

4. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych przy 
obsłudze osób nietrzeźwych ustala się dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym 
miesiącu. 

5. Wynagrodzenie zasadnicze ulega zmniejszeniu proporcjonalnie za okres niezdolności 
do pracy z powodu choroby. 

 
V. DODATEK FUNKCYJNY  

 
§ 8 

 
1. Stały dodatek funkcyjny przysługuje wg załącznika nr 3 do regulaminu:  

- Głównemu Księgowemu, 
- Głównemu Specjaliście, 
- Kierownikowi działu, 
- Kierownikowi zmiany, 
- Zastępcy kierownika działu. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości ustalonej zgodnie z tabelą 
maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla 
stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, 
stanowiącą załącznik nr 3  do regulaminu, oraz z tabelą stawek dodatku funkcyjnego, 
stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu. 

3. Dodatek funkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w 
pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym oraz korzystaniem ze zwolnień od 
pracy, których pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie Kodeksu pracy i jego 
przepisów wykonawczych. W razie nieobecności spowodowanej niezdolnością do 
pracy z powodu choroby oraz innymi okolicznościami, dodatek funkcyjny jest 
proporcjonalnie zmniejszany o liczbę godzin tej nieobecności. 

4. Wartość kwotową dodatku funkcyjnego dla pracownika ustala pracodawca. 
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VI. DODATEK SPECJALNY 
 
§ 9 

 
1. Dodatek specjalny może być przyznany z tytułu okresowego zwiększenia zakresu 

obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań w wysokości 
nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
pracownika. 

2. Dodatek specjalny jest przyznawany przez pracodawcę na czas określony nie dłuższy 
niż istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 

 
VII. PREMIA  

 
§ 10 

 
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz 

premiowy. 
2. Zasady przyznawania i wypłacania premii określają odrębne zasady – stanowiące 

załącznik nr 4 do regulaminu. 
 

VIII. WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE 
 

§ 11 
 
Pracownikowi za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej 
należności pieniężnych przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości: 
1) 4% ściągniętej bezpośrednio od zobowiązanego kwoty należności pieniężnych z tytułu 

pobytu w izbie wytrzeźwień Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych wraz z 
pobranymi od nich odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi. Przez kwoty 
bezpośrednio ściągnięte od zobowiązanego rozumie się kwoty:   
• pobrane bezpośrednio u zobowiązanego w gotówce,  
• wpłacone przez zobowiązanego na rachunek Tyskiego Zakładu Usług 

Komunalnych  jako wierzycielowi w ciągu 14 dni po dokonaniu zajęcia,  
• uzyskane z realizacji książeczek oszczędnościowych lub bankowych papierów 

wartościowych, 
2) 3% kwoty wszystkich należności pieniężnych wraz z odsetkami i kosztami 

egzekucyjnymi bezpośrednio ściągniętych od zobowiązanego osobiście w drodze 
zajęcia wynagrodzenia za pracę rachunków bankowych, rachunków 
oszczędnościowo–rozliczeniowych – „kont osobistych”, wkładów 
oszczędnościowych, papierów wartościowych oraz innych wierzytelności pieniężnych 
i praw majątkowych. 

 
IX. DODATEK ZA OBSŁUG Ę OSÓB NIETRZEŹWYCH 

 
§ 12 

 
1. Pracownikowi przyjmującemu i obsługującemu osoby nietrzeźwe przysługuje 

dodatek w wysokości do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 
2. Dodatek pracownikowi o którym mowa w ust. 1, wypłaca się łącznie z 

przysługującym wynagrodzeniem . 
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X. DODATEK ZA PRAC Ę W PORZE NOCNEJ 
 

§ 13 
 

1. Pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej 
wynagrodzenia zasadniczego  za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze 
nocnej. 

2. Pora nocna obejmuje 8 godzin – od godziny 22.00 do godziny 6.00. 
 

XI. TERMIN I MIEJSCE WYPŁATY 
 

§ 14 
 
1. Ustala się termin, miejsce i czas wypłaty dla pracowników: 

Termin: 29 dnia każdego miesiąca (albo ostatniego dnia miesiąca, jeśli ten liczy 
mniejszą ilość dni) w przypadku dnia roboczego lub w najbliższy dzień roboczy przed 
tą datą, jeżeli wyznaczony dzień miesiąca przypada w dzień ustawowo wolny od 
pracy. 
Miejsce:  Tyski Zakład Usług Komunalnych, ul. Cmentarna 19, Tychy. 
Czas: w dniu wypłaty, w godz. od 9.00 do 15.00. 

2. Wypłata wynagrodzenia następuje do rąk pracownika chyba, że uprzednio wyraził on 
na piśmie zgodę na dokonanie wypłaty przelewem na konto osobiste lub do rąk innej 
osoby pisemnie przez niego upoważnionej.  

 
XII. NAGRODY UZNANIOWE 

 
§ 15 

 
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w 
wysokości do 7 % planowanych środków na wynagrodzenia dla pracowników TZUK z 
przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.   

 
§ 16 

 
1. Nagroda może być przyznana pracownikowi za szczególne osiągnięcia w pracy 

zawodowej. 
2. Nagrody przyznaje pracodawca z własnej inicjatywy lub na wniosek kierowników 

komórek organizacyjnych. 
3. Wysokość nagrody dla pracowników każdorazowo winna być uzasadniona na piśmie. 
4. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych 

pracownika. 
 

XII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 

§ 17 
 

Każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z 
niniejszym regulaminem, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu, które jest włączane 
do jego akt osobowych. 
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§ 18 
 

1. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony. 
2. Zmiana treści regulaminu może nastąpić jedynie w formie pisemnej, w tym samym 

trybie, co jego ustanowienie, albo poprzez wydanie nowego regulaminu. 
 

§ 19 
 
Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia. 

 
§ 20 

 
W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa – w tym Kodeksu pracy, ustawy i rozporządzenia. 
 
 

 
Tychy, 17 grudnia 2010 roku 
 
 
 
 
        Janusz Niedbał                                                           inż. Piotr Sobczyk 
......................................................                       ...………………………. 
zakładowa organizacja związkowa           dyrektor    
 
 
 
      
 
 

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
Nr 1  Tabela. Maksymalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego 
Nr 2  Tabela.  Stawki dodatku funkcyjnego 
Nr 3 Tabela. Wymagania kwalifikacyjne, maksymalne kategorie zaszeregowania   

oraz stawki dodatku funkcyjnego dla stanowisk na których stosunek pracy 
nawiązano na podstawie umowy o pracę  

Nr 4 Zasady przyznawania premii uznaniowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

ZAŁ ĄCZNIK NR 1                         Tychy dnia 17.12.2010r. 
do Regulaminu Wynagradzania Pracowników TZUK     
       
 

 
Tabela. Maksymalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego 
 

Kategoria zaszeregowania Maksymalna wysokość 
I 3 – krotność I kat. 
II  3 – krotność II kat. 
III   3 – krotność III kat. 
IV   3 – krotność IV kat. 
V 3 – krotność V kat. 
VI   3 – krotność VI kat. 
VII    3 – krotność VII kat. 
VIII     3 – krotność VIII kat. 
IX   3 – krotność IX kat. 
X 3 – krotność X kat. 
XI   3 – krotność XI kat. 
XII     3 – krotność XII kat. 
XIII      3 – krotność XIII kat. 
XIV      3 – krotność XIV kat. 
XV     3 – krotność XV kat. 
XVI      3 – krotność XVI kat. 
XVII      3 – krotność XVII kat. 
XVIII       3 – krotność XVIII kat. 
XIX    3 – krotność XIX kat. 
XX  3 – krotność XX kat. 
XXI   3 – krotność XXI kat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    inż. Piotr Sobczyk 
             ...…………………… 

                dyrektor    
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ZAŁ ĄCZNIK NR 2             Tychy, dnia 17.12.2010r. 
do Regulaminu Wynagradzania Pracowników TZUK 
 
 
 
Tabela.  Stawki dodatku funkcyjnego 
 
Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego 
1 do 40 
2 do 60 
3 do 80 
4 do 100 
5 do 120 
6 do 140 
7 do 160 
8 do 200 
9 do 250 

 
 
 
 

    
    inż. Piotr Sobczyk 

             ...…………………… 
                dyrektor  
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ZAŁ ĄCZNIK NR 3            

do Regulaminu Wynagradzania Pracowników TZUK              

Tabela. Wymagania kwalifikacyjne, maksymalne kategorie zaszeregowania oraz stawki dodatku funkcyjnego dla stanowisk na których 
stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę           
        

Lp. STANOWISKO MAKSYMALNA 
KATEGORIA 

ZASZEREGOWANIA  

WYMAGANE 
WYKSZTAŁCENIE 

LICZBA LAT 
PRACY 

STAWKA 
DODATKU 

FUNKCYJNEGO 

STANOWISKA KIEROWNICZE URZ ĘDNICZE 

1 Główna księgowa 3 – krotność XVI kat. według odrębnych przepisów do 7 

2 Kierownik działu, kierownik sam. referatu,  3 – krotność XII kat. wyższe2) 5 do 6 

3 
Z-ca kierownika działu, zespołu, sam. 
referatu, 

3 – krotność X kat. wyższe2) 4 do 4 

4 Kierownik sekcji,  zmiany, referatu 3 – krotność X kat. wyższe2)  4  do 5 

5 

Kierownik działu terapii 3 – krotność XII kat. wyższe2) psychologiczne lub 
studia podyplomowe z zakresu 

uzależnień 

5 do 6 
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Lp. STANOWISKO MAKSYMALNA 
KATEGORIA 

ZASZEREGOWANIA  

WYMAGANE 
WYKSZTAŁCENIE 

LICZBA LAT 
PRACY 

STAWKA 
DODATKU 

FUNKCYJNEGO 

STANOWISKA URZ ĘDNICZE 

6 Główny specjalista 3 – krotność XII kat. wyższe2) 5 do 6 

7 St. specjalista 3 – krotność X kat. wyższe2) 5 _ 

8 Specjalista 3 – krotność VIII kat. wyższe2) – średnie3) 4 - 5 _ 

9 Inspektor 3 – krotność IX kat. wyższe2) – średnie3) 2 - 4 - 

10 Inspektor, d/s bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

3 – krotność IX kat. według odrębnych przepisów _ 

11 Sam. referent , st. księgowy 3 – krotność VII kat. wyższe2) – średnie3) 2 - 4 _ 

12 St. referent 3 – krotność VI kat. wyższe2)  - _ 

13 Księgowy, kasjer (inkasent) 3 – krotność VI kat. średnie3) 2 - 
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Lp. STANOWISKO MAKSYMALNA 
KATEGORIA 

ZASZEREGOWANIA  

WYMAGANE 
WYKSZTAŁCENIE 

LICZBA LAT 
PRACY 

STAWKA 
DODATKU 

FUNKCYJNEGO 

14 Referent 3 – krotność V kat. średnie3) _ _ 

STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI 

15 Terapeuta 3 – krotność XIII kat wyższe 
psychologiczne/pedagogiczne 

lub studia podyplomowe z 
zakresu uzależnień 

- - 

16 Sekretarka, maszynistka 3 – krotność IV kat. średnie3) _ _ 

17 Kierowca samochodu towarowo - 
osobowego 

3 – krotność IX kat. według odrębnych przepisów - 

18 St. konserwator maszyn i urządzeń 3 – krotność VI kat. średnie zawodowe– zas. 
zawodowe5) 3 

_ 

19 Konserwator maszyn i urządzeń, elektryk 3 – krotność V kat. średnie zawodowe– zas. 
zawodowe5) i odp. 

wyszkolenie w zawodzie 

_ _ 



 12

Lp. STANOWISKO MAKSYMALNA 
KATEGORIA 

ZASZEREGOWANIA  

WYMAGANE 
WYKSZTAŁCENIE 

LICZBA LAT 
PRACY 

STAWKA 
DODATKU 

FUNKCYJNEGO 

20 
Robotnik gospodarczy 3 – krotność II kat. zas. zawodowe - 

podstawowe4) 
_ _ 

21 Opiekun zmiany 3 – krotność IX kat. według odrębnych przepisów - - 

22 Porządkowy 3 – krotność VIII kat podstawowe4) - - 

 
 
 
 
 
 
 
           inż. Piotr Sobczyk 
             ......................... 

       dyrektor 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 4        Tychy, dnia 17.12.2010r. 
do Regulaminu Wynagradzania Pracowników TZUK 

 
ZASADY PRZYZNAWANIA PREMII  

 
§ 1 

 
Premia ma charakter uznaniowy i służy preferowaniu dobrej i oraz efektywnej pracy. 

 
§ 2 

 
1. Premia przysługuje pracownikowi, który właściwie wykonuje swoje obowiązki, a w 

szczególności za: 
a) wzorowe wypełnianie obowiązków, 
b) złożoność i trudność wykonywanych zadań, 
c) wykonanie zadania ważnego dla TZUK, 
d) inicjatywę i samodzielność w stosowaniu rozwiązań usprawniających realizacje 

powierzonych zadań. 
 

§ 2 
 
1. Premia, o której mowa w §1,  przyznawana jest miesięcznie, płatna w terminie wypłaty 
wynagrodzenia i może wynosić do 30% wynagrodzenia. 
2. Przez wynagrodzenie rozumie się stawkę zasadniczą plus dodatek funkcyjny. 
3. Oceny właściwego wykonania obowiązków przez pracownika dokonuje jego 

bezpośredni przełożony. 
 

§ 3 
 
1. Pracownik zostaje pozbawiony całości lub części premii w danym miesiącu w 
przypadku: 
a)  niewykonania lub nienależytego wykonania zadań służbowych, 
b)  nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
c)  nieprzestrzegania Regulaminu pracy, 
d)  nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
przeciwpożarowych, 
e)  spowodowania szkody w mieniu TZUK, 
f)  nieprzestrzegania tajemnicy służbowej, 
g)  ukarania karą upomnienia lub nagany, 
h) rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. 
2.  Decyzję o pozbawieniu premii podejmuje pracodawca na wniosek bezpośredniego 
przełożonego pracownika.   
 

§ 4 
 
Premia ulega zmniejszeniu proporcjonalnie za okres niezdolności do pracy z powodu 
choroby. 

          inż. Piotr Sobczyk 
                       ...............................
                 dyrektor 


