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Podstawę prawną ustalania Regulaminu wynagradzania stanowią: 

1) art. 772 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 21 z 1998r. poz. 94, z późniejszymi zmianami), 

2) art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854). 

oraz inne przepisy dotyczące wynagradzania pracowników instytutu badawczego. 
 
 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
§ 1 

1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Ośrodku 
Przetwarzania Informacji zwanym dalej Pracodawcą lub Ośrodkiem. 

2. Regulamin ustala zasady i warunki wynagrodzenia za pracę oraz przyznawania innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracowników zatrudnionych w OPI. 

3.  Postanowienia Regulaminu stosuje się wobec wszystkich pracowników Ośrodka, bez  
     względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko z zastrzeżeniem ust. 4 
4.  Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do następujących stanowisk: Dyrektor 

Ośrodka, Zastępca dyrektora, Głównego Księgowy 
5.  Każdy pracownik zostaje zapoznany z treścią regulaminu w momencie podjęcia 
      zatrudnienia a jego oświadczenie załącza się do akt osobowych. 

 
II. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ  

 
§ 2  

1. Pracownikowi OPI  przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska 
oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.  

2. Podstawą ustalania wynagrodzenia pracownika są:  
1) wykaz stanowisk, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania 

pracy na poszczególnych stanowiskach, które są określone w opisie stanowiska.  
2) tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, która jest określona w 

Załączniku Nr 1 do Regulaminu.  
3. Wynagrodzenie miesięczne określone w załączniku nr 1 do regulaminu wynagradzania 
    przysługuje za pełny wymiar czasu pracy. 
 

§ 3  
Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pełnym wymiarze czasu 
pracy miesiąc kalendarzowy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.  

§ 4  
1. Gdy minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, ulegnie podwyższeniu tak, że 

przekroczy wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym 
wymiarze czasu pracy, nastąpi bezzwłoczna aktualizacja wysokości wynagrodzenia 
przysługującemu takiemu pracownikowi w formie pisemnej do poziomu nie niższego niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę.  

2. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.  
3. Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko 

wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.  
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Dodatek za wieloletnią pracę 

§ 5 

1. Pracownikom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości: 
1) dla pracowników naukowych i badawczo-technicznych – w wysokości 3% 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 3 latach pracy, wzrastający o 1 
% w każdym następnym roku, maksymalnie do osiągnięcia 25% miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego po 25 i dalszych latach pracy. 

2) dla pozostałych pracowników – w wysokości 5 % miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający  
o 1 % w każdym następnym roku, maksymalnie do osiągnięcia 25% 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 25 i dalszych latach pracy. 

2.   Podstawę obliczenia dodatku za wysługę lat stanowi stawka miesięcznego 
        wynagrodzenia zasadniczego. 

3.   Do okresu pracy wymaganego do uzyskania dodatku za wysługę lat  zalicza się 
       wszystkie okresy zatrudnienia  oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów  
       podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
       pracownicze.  

4.  Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany miesięcznie w terminach wypłaty 
        wynagrodzenia począwszy od dnia następnego po dniu, w którym pracownik nabył  
        prawo do dodatku lub jego wyższej stawki kwotowej. 

5.  Dodatek za wieloletnią pracę ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień  
 nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź 
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem 
rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia 
społecznego.  
 

Dodatek zadaniowy 

§ 6 
1. Pracownicy mogą otrzymać dodatek zadaniowy.  

2. Dodatek zdaniowy może być przyznawany pracownikom Ośrodka za wykonywanie 
wskazanych przez Dyrektora Ośrodka zadań w związku z realizacją projektów nie 
finansowanych przez Ośrodek. 

3. W/w dodatek może być przyznany od chwili podpisania umowy o dofinansowanie 
projektu do jego zamknięcia, rozumianego jako całkowite rozliczenie, łącznie z 
ewentualną kontrolą końcową projektu. 

4. Dodatek zadaniowy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień  nieobecności 
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik 
otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.  

5. Wykonywanie zadań w związku z realizacją projektów, o których mowa w pkt. 2 
niniejszego paragrafu powierzonych przez Dyrektora Ośrodka i przyjętych przez 
pracownika nie zwalnia pracownika, z wykonywania prac powierzonych pracownikowi na 
zajmowanym stanowisku w związku ze świadczeniem przez niego pracy na rzecz 
Ośrodka. 
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6. Dyrektor Ośrodka każdorazowo, samodzielnie decyduje o przyznaniu pracownikowi 
dodatku, o okresie, na jaki dodatek ma zostać przyznany oraz o jego wysokości oraz 
decyduje o jego odebraniu.  

 
Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych  

§ 7 
 
 

1. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek oprócz normalnego 
wynagrodzenia w wysokości:  
a) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, 

niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go 
rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w 
niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem pracy.  

b) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym 
innym dniu niż określony w pkt a).  

 
2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za 

każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.  

 
III. PIENIĘŻNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ 

§ 8 
 

1. Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, 

również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:  

1)  wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy – na podstawie i zasadach określonych 
w art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z 1998 r. nr 21, poz. 94 z 
późn. zm.), 
2) 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 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2010 r. Nr. 77, poz, 512, z późn. zm). 
3) świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 
oparciu o art. 2371 Kp oraz przepisów regulujących zakres i wysokość świadczenia  
( ustawa z dni 30 października 2002 r. Dz. U z 2009 Nr 167 poz. 1322, z późn. zm.) 
4)  jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości trzy miesięcznego wynagrodzenia w   
związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę. Wypłata  
odprawy następuje najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy. Pracownik, który  
otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.  Odprawę oblicza się  
według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop  
wypoczynkowy.  
5) nagroda jubileuszowa, według zasad określonych w § 9 Regulaminu.  
 6) zwrot kosztów związanych z podróżą służbową. W razie odbywania podróży  
służbowej  na  polecenie Pracodawcy, na terenie kraju lub poza jego granicami, 
pracownikowi przysługują należności przewidziane w rozporządzeniach Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków 
ustalania należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
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samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i 
poza granicami kraju (Dz. U nr. 236, poz. 1990 ze zm., poz. 1991 ze zm.) 
7) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy – na podstawie i 
zasadach określonych ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (Dz.U z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.), 

§ 9 
 Nagroda jubileuszowa 

1.  Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości: 

 po 20 latach pracy – 75% miesięcznego wynagrodzenia; 

 po 25 latach pracy – 100% miesięcznego wynagrodzenia; 

   po 30 latach pracy – 150% miesięcznego wynagrodzenia; 

   po 35 latach pracy – 200% miesięcznego wynagrodzenia; 

   po 40 latach pracy – 300% miesięcznego wynagrodzenia; 

   po 45 latach pracy – 400% miesięcznego wynagrodzenia; 

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie 
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia poświadczone świadectwem pracy  oraz 
inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu 
pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.  

3. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy, do 
okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się najdłuższy z tych okresów. 

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

5. Pracownik jest obowiązany udowodnić i udokumentować swoje prawo do nagrody 
jubileuszowej, jeżeli w aktach osobowych będących w dyspozycji zakładu pracy  nie 
ma  odpowiedniej dokumentacji.  

6. Pracownikowi z którym zawarto stosunek pracy na podstawie umowy na okres próbny  
nagroda jubileuszowa nie przysługuje. 

7. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez 
pracownika prawa do tej nagrody. 

8. Podstawę obliczenia nagrody (miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1) 
stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do 
nagrody.  

9.  W razie rozwiązania stosunku pracy z powodu  przejścia na emeryturę lub rentę z 
tytułu niezdolności do pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody 
jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku 
pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Dotyczy to również 
osoby przechodzącej na świadczenie przedemerytalne. 

10. Jeżeli w dniu wejścia w życie  przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów    
uprawniających do świadczeń pracowniczych, okresów niepodlegających dotychczas 
wliczeniu – pracownik udokumentuje okres uprawniający go do dwóch  
lub więcej nagród jubileuszowych,  wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą. 

11.  Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 4.10 
ma okres zatrudnienia dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, nagrodę 
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niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – 
różnice między kwotą nagrody wyższej, a kwotą nagrody niższej. 

12.   Przepisy ust. 4.10 i 4.11 mają odpowiednio zastosowanie w razie, gdy w dniu, w 
którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do  
nagrody wyższego stopnia oraz w razie, gdy pracownik prawo to nabywa w ciągu 12 
miesięcy od tego dnia. 

13. Pracownikom, którym przed wejściem w życie przepisów wprowadzających 
zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych w ciągu 
ostatnich 18 m-cy wypłacono nagrodę niższego stopnia a w dniu wejścia przepisów 
udokumentują prawo do nagrody  wyższego stopnia przysługuje wyrównanie w 
wysokości różnicy miedzy kwotą nagrody niższej a kwotą nagrody  wyższej. 

14. Pracownicy, którzy po zaliczeniu okresów uprawniających do świadczeń 
pracowniczych tj.  okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu, w ciągu ostatnich 
12 miesięcy od momentu wejścia w życie przepisów nabyliby prawo do nagrody 
jubileuszowej otrzymają  z najbliższą wypłatą wynagrodzenia za pracę nagrodę  w 
pełnej wysokości. 

15.    Uznaje się, że dniem nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez pracownika jest 
            dzień wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów 
             niepodlegających dotychczas wliczeniu. 
16. Pracownik, który podejmie zatrudnienie po dniu wejścia w życie przepisów, nabywa 

prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust.4.2-4.14, niezależnie 
od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres. 

 
 

IV. ZASADY I WARUNKI WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ 
§ 10 

1. Wynagrodzenie za pracę ustala się w wysokości odpowiadającej rodzajowi wykonywanej 
pracy oraz kwalifikacjom pracownika wymaganym przy jej wykonywaniu,  
z uwzględnieniem ilości i jakości wykonywanej pracy. 

2. Miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego pracownika ustala pracodawca w drodze 
negocjacji z pracownikiem. 

3. Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, 
na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. 

4. Pracodawca jest zobowiązany do ochrony (poufności) informacji dotyczących 
indywidualnych wynagrodzeń i innych świadczeń. 

5. Potrącenia z wynagrodzeń regulują art. 87 – 91 Kodeksu pracy. 

 

§ 11 

Wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od 
obowiązującego na dany rok minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej. 

§ 12 

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do 
wymiaru czasu wykonywanej pracy, ustalonego w umowie o pracę. 

§ 13 
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1. Ustala się czasowy miesięczny system wynagradzania pracowników. 
2. Wynagrodzenie płatne jest z dołu raz w miesiącu do 28 dnia każdego miesiąca.  
3. Jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia wypada w dniu wolnym od pracy lub dodatkowym 

dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w ostatnim dniu roboczym przed 
dniem wolnym od pracy. 

4. Wynagrodzenie jest przekazywane na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
wskazany przez pracownika, jeżeli pracownik uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie 
lub wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w formie pieniężnej w kasie w siedzibie 
Ośrodka, do rąk własnych pracownika lub osoby przez niego upoważnionej na piśmie. 

5. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracownikom może być przyznana 
nagroda.  Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje pracodawca. 

6.  Przyznanie nagrody, jej wysokość mają charakter uznaniowy i z tego tytułu nie 
przysługują pracownikowi żadne roszczenia. 

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14 

1. Regulamin wprowadza Dyrektor Ośrodka zarządzeniem nr 7/2011 z dnia  08 czerwca 
2011 r. po uzgodnieniu treści Regulaminu wynagradzania z Zakładową organizacją 
związkową i Radą Pracowników.  

2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od podania 
      go do wiadomości pracowników. 
3. Traci moc obowiązującą Regulamin wynagradzania  wprowadzony zarządzeniem 

Nr10/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. 
4. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w takim samym trybie, w jakim został 

wprowadzony. 
5. W sprawach dotyczących przedmiotu niniejszego regulaminu, które nie zostały w nim 
       uregulowane, zastosowanie mają przepisy prawa pracy. 
 

Warszawa dnia  8  czerwca 2011 r.  

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik Nr 1 (siatka wynagrodzeń) 

 

 

Podpisy stron: 

 

Ze strony Pracodawcy                                Ze strony zakładowej  
                                                                                                 organizacji związkowej 

 

        

 

Ze strony Rady pracowników 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania 
Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu wynagradzania. 

 
Tabela nr 1.  
Siatka wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnianych na stanowiskach nie naukowych. 

Stanowiska min 
Dyrektor wg odrębnych przepisów 
Doradca 

6000 
Zastępca dyrektora OPI ds. 
Kierownik działu ds., Główny księgowy 4000 
Lider zespołu ds ,Koordynator,St.Programista, 
Analityk 3500 

Programista,Samodzielny księgowy, Kontroler 
finansowy,  

3000 
Główny specjalista ds.,  Redaktor, Ekspert, 
Radca prawny,  
Specjalista ds.; Informatyk,  Projektant 
systemów informatycznych 2500 

 
Operator baz danych,  Archiwista, 
Asystent ds., Mł. specj ds.., Sekretarka 2000 
Stażysta minimalne obowiązujące 
 
Tabela nr 2.  
Siatka wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnianych na stanowiskach naukowych. 

Stanowiska min 
Profesor zwyczajny 

3500 
 

Profesor nadzwyczajny 
Profesor wizytujący 
Adiunkt 
Asystent minimalne obowiązujące 
 
Tabela nr 3.  
Siatka wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnianych na stanowiskach  
badawczo-technicznych. 

Stanowiska min 
Główny specjalista badawczo-techniczny 3000 
Starszy specjalista badawczo-techniczny 2700 

Specjalista badawczo-techniczny 2500 

 


