
Uchwała Nr XXII / 270 / 2009  
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia 27 marca  2009 r.  

 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Pawłowice 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6 i 
6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz  Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. nr 22, 
poz. 181 z  późniejszymi zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności 
Społecznej, Radę Oświatową oraz w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 
nauczycieli 

 
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

 
§ 1 

 
Przyjąć „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Pawłowice”  w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
§ 2 

 
Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XIX /232/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie  
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Pawłowice;  

2) Uchwała Nr XXIII /329/2005 Rady Gminy Pawłowice z dnia 25 luty 2005 roku w sprawie  
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Pawłowice;  

3) Uchwała Nr XXXI /423/2005 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie  
zmiany uchwały w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice. 

 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.   
 
     
 
 
 
 
 

 



Załącznik  
         do Uchwały nr XXII/270/2009
         Rady Gminy Pawłowice 
         z dnia 27.03.2009r.  
 
           

Regulamin wynagradzania  
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
 

Niniejszy Regulamin określa:  
1) wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 

a) za wysługę lat,  
b) motywacyjnego, 
c) funkcyjnego, 
d) za warunki pracy; 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo 
 i godziny doraźnych zastępstw;  

3) wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy; 

4) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania. 

 
§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego Regulaminu bez bliższego określenia jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć placówki oświatowe dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Pawłowice; 
2) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku  

do 31 sierpnia roku następnego; 
3) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora 

placówki o której mowa w pkt. 1; 
4) nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na stanowisku 

wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówkach określonych w pkt. 1; 
5) klasie – należy przez to rozumieć oddział szkolny lub grupę przedszkolną; 
6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka w przedszkolu; 
7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami); 
8) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie MEN wydane na podstawie  

art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 i 2  ustawy.  
9) stawce – należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela 

dyplomowanego na poziomie mgr z przygotowaniem pedagogicznym określone  
w rozporządzeniu  i obowiązujące we wrześniu roku poprzedniego.  

 
Wynagrodzenie zasadnicze 

§ 3 
Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela określa art. 30 ustawy i jego wysokość uzależniona jest 
 od kwalifikacji nauczyciela, stopnia awansu zawodowego oraz wymiaru zajęć obowiązkowych,  
a minimalne stawki ustalone są w  rozporządzeniu. 
 

Dodatek za wysługę lat 
§ 4 

1. Wysokość dodatku za wysługę lat określa art. 33 ust. 1 i 3 ustawy oraz rozporządzenie.  
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom: 

1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia,  
2) za dni za które otrzymuje wynagrodzenie,  
3) za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby  

lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, 
 za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.  

 
 

  



Dodatek motywacyjny 
§ 5 

1. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny.  
2. Przyznany dodatek motywacyjny  wynosi:  

1) dla nauczyciela  od 3% do 15%  stawki,  
2) dla wicedyrektora wynosi od 6% do 20% stawki,  
3) dla  dyrektora  wynosi od 12% do 45% stawki.  

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela i wicedyrektora ustala dyrektor szkoły, a dla 
dyrektora Wójt Gminy.  

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się w danym roku kalendarzowym na okresy  od 2 do  6 miesięcy  
z zastrzeżeniem ust. 6.  

5. Dodatek motywacyjny można przyznać nauczycielowi po co najmniej 2 miesiącach:  
1) od dnia rozpoczęcia pracy w szkole,  
2) od powrotu do pracy po nieobecności z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia, stanu 

nieczynnego, urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, 
3) zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni chyba, że dodatek został przyznany przed 

tym zwolnieniem. 
6. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły 

macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w której uzupełnia etat.  
7. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek 

motywacyjny ustala  dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii 
dyrektora szkoły poprzedniej.  

8. Dodatek motywacyjny nie  przysługuje nauczycielowi:  
1) w okresie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia,  
2) w okresie stanu nieczynnego,  
3) w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  
4) za dni za które nie otrzymuje wynagrodzenia,  
5) w przypadku otrzymania negatywnej oceny pracy. 

9. Dodatek motywacyjny  potrąca się za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy  
wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 
członkiem rodziny, oraz za czas urlopu macierzyńskiego, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego .  

 
§ 6 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi i dyrektorowi szkoły dodatku motywacyjnego jest spełnienie 
co najmniej 2 spośród poniższych wymagań: 
1)  uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych przez uczniów,  a  w szczególności: 

a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów,  
b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach,  

2)  uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych, a w szczególności: 
a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych,  
b) czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,  
c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, w szczególności stałej 

współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną, 
3) realizacja nowatorskich metod i działań pozwalających osiągnąć wymierne sukcesy edukacyjne  

i  wychowawcze poprzez wprowadzenie programów autorskich i innowacji, 
4) szczególne zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa  w art. 42 ust. 2 pkt 2 

i  ust. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności: 
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, 
b) udział w komisjach egzaminacyjnych,  
c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego oraz organizacji uczniowskich 

działających w szkole, 
d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,  
e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego oraz efektywna praca  

z uczniem słabym 
5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym 

stanowiskiem poprzez: 
a) tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych szkoły, sprawne organizowanie działalności administracyjnej zapewnienie 
przestrzegania odpowiednich warunków  bhp i p.poż., 

  



b) dbałość o jakość świadczonej przez nauczycieli pracy, w tym: przestrzeganie dyscypliny, 
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych nauczycieli, organizacja dodatkowych 
zajęć pozwalających na rozwój uczniów uzdolnionych oraz zagospodarowanie czasu 
wolnego,  

c) umiejętne gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w planach finansowych szkoły 
oraz pozyskiwanie dodatkowych środków, w tym z funduszy europejskich,  

d) konstruktywną współpracę z radą pedagogiczną, radą rodziców, radą szkoły i samorządem 
uczniowskim,  

e) aktywną współpracę z organami gminy, środowiskiem lokalnym, instytucjami  i organizacjami 
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. 

  6) realizacja w szkole zadań edukacyjnych w zakresie polityki oświatowej dotyczącej  
        w szczególności: edukacji regionalnej, ekologicznej, prozdrowotnej, rozwoju sportu i turystyki,  

 
Dodatek funkcyjny 

§ 7 
1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono w szkole: 

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane 
w statucie szkoły,  

2) realizację dodatkowych zadań: 
a) wychowawcy klasy,  
b) opiekuna stażu. 

2. Wysokość dodatków określa poniższa tabela: 
Pełniona funkcja lub realizowane 

dodatkowe zadanie 
% stawki  

Dyrektor zespołu  
        do 11 oddziałów 40% – 47%  
        od 12 do 15 oddziałów 57 % - 64% 
        od 16 oddziałów 69 % - 76% 
Dyrektor szkoły   
       do 11 oddziałów 36% – 43%  
       od 12 do 15 oddziałów 44 % - 51% 
       od 16 oddziałów 57 % - 64% 
Dyrektor przedszkola  
       do 3 oddziałów  27 % - 34% 
      od 4 oddziałów 30 % - 38% 
Wicedyrektor szkoły / zespołu 60% dodatku funkcyjnego dyrektora 
inne stanowisko kierownicze w szkole do 20 % dodatku funkcyjnego dyrektora 
Wychowawca klasy 0,25% stawki (w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę) 

x liczba uczniów ustalana wg stanu na 15 września 
danego roku  

Opiekun stażu 2 % stawki (w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę) 
 
3. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy a dla wicedyrektorów i innych nauczycieli 

uprawnionych – dyrektor szkoły.  
4. Dodatek funkcyjny przyznaje się na czas pełnienia funkcji nie dłużej jednak niż na rok szkolny.  
5. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów uzależniony jest od ilości oddziałów i liczby uczniów.  
6. Dodatek za wychowawstwo przysługuje nauczycielowi, któremu dyrektor powierzył opiekę nad 

klasą.  
7. Dodatek za opiekuna stażu przysługuje na czas odbywania stażu przez nauczyciela odbywającego 

staż. Jeżeli nauczyciel nie realizuje stażu z powodu urlopu macierzyńskiego  dodatek dla opiekuna 
nie należy się za ten okres.  

8. W przypadku zbiegu tytułów do dodatków przysługuje prawo do dodatku z każdego tytułu.  
9. Dodatek funkcyjny nie  przysługuje w przypadku: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,  
2) przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia,  
3) przebywania na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub świadczeniu rehabilitacyjnym,  
4) za dni za które nie otrzymuje wynagrodzenia. 

10. Dodatek funkcyjny potrąca się za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy  
wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym 

  



członkiem rodziny, oraz za czas urlopu macierzyńskiego, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego . 

 
Dodatek za warunki pracy 

§ 8 
1. Nauczycielowi pracującemu w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego 

tytułu dodatek za warunki pracy.  
2. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy określa rozporządzenie. 
3. Wysokość dodatku za 1 godzinę wynosi: 
 1) za pracę w trudnych warunkach  - 0,25% stawki 
 2) za pracę w uciążliwych warunkach –  0,25% stawki 
4. Dodatek przysługuje tylko za faktycznie przepracowane godziny w warunkach ciężkich lub 

uciążliwych. 
5. Wynagrodzenie za pracę w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach wypłaca się z dołu.  
 

Godziny ponadwymiarowe i  doraźne zastępstwa 
 

§ 9 
1. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe, zgodnie z posiadaną specjalnością,  

na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela.  
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się 

dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem  
za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa 
odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną 
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela ustala się 
mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin  
w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną 
godzinę.  

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym szkoły nie 
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie zrealizował zajęć z powodu: 

1) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,   
2) rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia, 
3) dnia ustawowo wolnego od pracy, 
4) usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy z zastrzeżeniem pkt. 5,  
5) urlopu bezpłatnego.  

5. Godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym a nie zrealizowane przez 
nauczyciela w związku z: zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, wyjazdem uczniów 
na wycieczki lub imprezy, wyjazdem nauczyciela na podstawie delegacji służbowej, chorobą ucznia 
nauczanego indywidualnie – tylko w pierwszym dniu choroby ucznia,  
w przypadku braku wcześniejszego powiadomienia nauczyciela o chorobie ucznia, urlopu 
okolicznościowego, opieki nad zdrowym dzieckiem traktuje się jako godziny faktycznie 
zrealizowane. 

6. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.  
 

Nagrody z funduszu nagród i inne świadczenia  wynikające ze stosunku pracy  
 

§ 10 
1. Nagrody Wójta lub Dyrektora przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
2. Nauczyciel może otrzymać w ciągu roku tylko jedną nagrodę. 
3. Kryteria i tryb przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród określa  

odrębna uchwała. 
4. Wysokość nagród wynosi odpowiednio: 

1) nagroda Wójta do 85% stawki, 
2) nagroda dyrektora do 45% stawki. 

 
 

  



 
§ 11 

Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniami 
przebywającymi na tzw. ,zielonej szkole” jak za 4  godziny ponadwymiarowe za każdą sobotę, 
niedzielę i święto  oraz na wycieczkach dłuższych niż jednodniowe jak za 4 godziny ponadwymiarowo 
za każdy dzień.   

 
Dodatek mieszkaniowy 

 
§ 12 

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin w szkole  i posiadającemu  kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela 
przysługuje dodatek mieszkaniowy.  

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie : 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 2%, 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 4%, 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 6%, 
4) przy czterech i więcej osób w rodzinie – 8%, 
- minimalnego wynagrodzenia za pracę z roku poprzedzającego bieżący rok budżetowy 
określonego  w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.  

3. Kwoty dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 pomija się,  
a kwotę 0,50 zaokrągla się do pełnego złotego w górę.   

4. Do osób, o których mowa w ust.2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących 
członków rodziny :  

 1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,  
2) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły  

ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 19 roku życia,  
3) niepracujące dzieci będące studentami w systemie dziennym, do czasu ukończenia studiów 

wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. 
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim 

zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek, w wysokości określonej w ust.2. 
6. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 4, nauczyciel otrzymujący 

dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły 
otrzymujący dodatek – Wójta Gminy. W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby członków 
rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 

7. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek uprawnionego nauczyciela.  
8. Dodatek mieszkaniowy przysługuje niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego 

lokalu mieszkalnego.  
9. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez 

wskazanego przez niego pracodawcę.  
10. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 
      1)   niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,  
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby  

wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była 
umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu,  
na który umowa ta została zawarta, 

     4)   korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach. 
11. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  
w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 13 

1. Dodatki określone w regulaminie  procentowo przyznaje się uprawnionym nauczycielom kwotowo. 
2. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje w trybie uchwały Rady Gminy.  

 
 

 

  



 
Uzasadnienie do uchwały nr XXII/ 270 / 2009  

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

 
 

Przedstawiany projekt regulaminu wynika z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, która 
weszła w życie w styczniu 2009 roku. Zgodnie z nowelizacją regulamin nie jest ustalany na rok 
kalendarzowy,  ale na czas nieokreślony, dlatego też zmieniono sposób ustalania wysokości 
dodatków z formy kwotowej na procentową. Pozwoli to na wdrażanie podwyżek dodatków bez 
konieczności zmiany regulaminu. Włączono również do niego zapisy dotyczące dodatku 
mieszkaniowego regulowanego dotychczas odrębną uchwałą. Przedstawiony projekt określa należne 
składniki wynagrodzenia w jednym dokumencie.  Projekt uzgodniony ze związkami zawodowymi. 
 

 
 
 

 
 

  


