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Załącznik nr 4  do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia 

LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

 z dnia 30.12.2009 r. 

 
 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA  
DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 
 
 

I. Przepisy wstępne 
 

§ 1 
1. Na podstawie art. 77² Kodeksu Pracy ustalam warunki wynagradzania za pracę i 

przyznawania innych świadczeń mających związek z pracą dla pracowników 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, 
mieszczącego się w Lubartowie przy ulicy Lubelskiej 18 A. 

2. Postanowienia regulaminu stosuje się wobec wszystkich pracowników bez względu na 
rodzaj umowy o pracę i zajmowane stanowisko. 

3. Każdy pracownik zostaje zapoznany z treścią regulaminu w momencie podjęcia 
zatrudnienia, a jego oświadczenie w tej sprawie załącza się do akt osobowych. 
 

§ 2 
1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej 

pracy i posiadanych kwalifikacji, określone w umowie o pracę. 
2. Wynagrodzenie otrzymywane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być 

niższe od obowiązującego na dany rok wynagrodzenia minimalnego. 
3. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy 

pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa 
pracy tak stanowią. 

 
 

II. Zasady wynagradzania za pracę 
 

§ 3 
1. U pracodawcy obowiązuje czasowy system wynagradzania. Polega on na wypłacaniu 

kwot wynagrodzenia wynikających z przepracowanego czasu pracy. Ponadto 
wypłacane są premie zależne od efektów pracy danego pracownika, ustalone na 
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze określone stawką miesięczną, 
dodatki do wynagrodzenia oraz premię uznaniową przyznawaną za wyniki w pracy. 

 
 

§ 4 
1. W przedsiębiorstwie są wypłacane następujące składniki wynagrodzenia: 

1) Wynagrodzenie zasadnicze, 
2) Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, 
3) Premia uznaniowa. 

2. Ponadto pracownikom przysługują następujące świadczenia związane z pracą: 
1) Wynagrodzenia albo zasiłek na czas choroby, 
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2) Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej, 
3) Odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, 
4) Inne świadczenie przewidziane kodeksem pracy. 

3. Na podstawie art. 3 ust. 3 a Ustawy z dnia 04. 03. 1994 roku o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996 roku, Nr 70, poz. 335 ze zm.) w Stowarzyszeniu 
Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i  leśnym szlakiem” z siedzibą w Lubartowie 
przy ulicy Lubelskiej 18 A, nie jest tworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
oraz nie jest wypłacane świadczenie urlopowe. 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest na etapie rekrutacji pracownika w trybie 

negocjacji stron, po uwzględnieniu opinii bezpośredniego przełożonego. 
 

§ 6 
1. Pracownikom mogą być przyznawane premie uznaniowe w wysokości do 25 % 

wynagrodzenia zasadniczego. 
2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd na wniosek bezpośredniego przełożonego 

pracownika. 
3. Na wysokość przyznanej premii wpływają możliwości finansowe pracodawcy, 

staranność pracy wykonywanej przez pracownika i przestrzeganie dyscypliny pracy. 
4. Pracownikom szczególnie wyróżniającym się w pracy mogą być przyznane specjalne 

nagrody pieniężne lub rzeczowe. 
 

§ 7 
1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje 

pracownikowi dodatek w wysokości określonej przepisami Kodeksu Pracy. 
2. Dodatek nie przysługuje, jeżeli pracownikowi udzielono czasu wolnego w zamian za tę 

pracę. 
 
 

III. Wypłacanie wynagrodzeń 
 

§ 8 
1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się jeden raz w miesiącu, każdego 30 dnia 

miesiąca. 
2. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, 

wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. 
3. Składniki wynagrodzenia za pracę przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 

jeden miesiąc wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy. 
4. Dodatki za pracę: w godzinach nadliczbowych, w niedziele, święta oraz w porze 

nocnej wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym na koniec miesiąca, a 
dodatki za przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy po zakończeniu 
okresu rozliczeniowego. 

5. Na żądanie pracownika pracodawca jest obowiązany udostępnić do wglądu 
dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie. 

6. Indywidualne wynagrodzenia za pracę objęte są tajemnicą służbową. 
7. Wynagrodzenia wypłacane są w formie bezgotówkowej przelewem na konto bankowe 

pracownika za jego uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie. 
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§ 9 
1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz 

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych- podlegają potrąceniu tylko 
następujące należności: 

1) Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie 
świadczeń alimentacyjnych, 

2) Sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności 
innych niż świadczenia alimentacyjne, 

3) Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 
4) Kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy. 

2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w punkcie 1. 
3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: 

1) W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych 
wynagrodzenia, 

2) W razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do 
wysokości połowy wynagrodzenia. 

4. Potrącenia, o których mowa w pkt.1 ppkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy 
wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w pkt.1 ppkt 1 – trzech 
piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w 
granicach określonych w art. 108 Kodeksu Pracy. 

5. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w 
poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie 
zachowuje prawa do wynagrodzenia. 

6. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 
1) Minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych 

przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze 
czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na 
podatek dochodowy od osób fizycznych- przy potrącaniu sum egzekwowanych na 
mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia 
alimentacyjne, 

2) 75 % wynagrodzenia określonego w pkt. 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych 
udzielonych pracownikowi, 

3) 90 % wynagrodzenia określonego w pkt. 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych 
przewidzianych w art. 108. 

7. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty 
określone w pkt. 6 ulegają zmniejszeniu. 
 
 

IV. Świadczenia pieniężne związane z pracą 
 

§ 10 
1. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 

1) Choroby lub odosobnienia w związku chorobą zakaźną- trwającej łącznie do 33 
dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 
rok życia- trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego- pracownik 
zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia. 

2) Wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie 
ciąży- w okresie wskazanym w pkt. 1 - pracownik zachowuje prawo do 100 % 
wynagrodzenia, 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, oblicza się według zasad obowiązujących 
przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień 
niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1: 
1) Nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku 

chorobowego, 
2) Nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku 

chorobowego. 
4. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa w pkt, 1, trwającej łącznie dłużej niż 33 

dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok 
życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi 
przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 

§ 11 
Za czas podróży służbowej w kraju i poza jego granicami przysługuje pracownikowi 
dieta i inne należności według zasad określonych przepisami rozporządzeń Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku, w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej: 

1) na obszarze kraju ( Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.), 
2) poza granicami kraju ( Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.). 

 
§ 12 

1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do 
pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę 
lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego 
wynagrodzenia. 

2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. 
3. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania 

po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie 
przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. 

4. Wysokość odprawy, o której mowa w pkt. 3, jest uzależniona od okresu zatrudnienia 
pracownika u danego pracodawcy i wynosi: 

1) Jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 
10 lat, 

2) Trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 
10 lat, 

3) Sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co 
najmniej 15 lat. 

5. Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika: 
1) Małżonkowi, 
2) Innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty 

rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.. 

6. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich 
uprawnionych członków rodziny. 

7. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do 
odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej 
kwoty określonej w pkt.4. 
 
 

V. Przepisy końcowe 
 

                                                                § 13 
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1. Regulamin wynagradzania obowiązuje na czas nieokreślony. 
2. Zmiana unormowań regulaminu może być dokonana pod rygorem nieważności w 

formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustalenie. 
 

§ 14 
1. Wykładni przepisów regulaminu dokonuje Pracodawca. 
2. Każdy pracownik może zapoznać się z treścią regulaminu, który jest udostępniony do 

wglądu w Biurze Stowarzyszenia. 
 

§ 15 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 01. 2010r. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                               Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

 

….……………………………….. 

 

 

 

 

 

 


