
REGULAMIN
wynagradzania pracownikow zatrudnionych w Muzeum Tradycji

Niepodleglosciowych w Lodzi

Na podstawie art. 77 2 Kodeksu Pracy oraz Rozporzgdzenia Ministra
Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad

wynagradzania pracownikow zatrudnionych w instytucjach kultury
prowadzgcych w szczegolnosci dzialalnosc w zakresie upowszechniania
kultury (Dz. U. Nr 45 z 1999 r. poz. 446 z pozniejszymi zmianami) ustala

siq warunki wynagradzania za prace oraz przyznawania innych
swiadczen zwiclzanych z praccl dia pracownikow Muzeum Tradycji

Niepodleglosciowych w Lodzi

§1

1. Regulamin okresla zasady wynagradzania oraz inne swiadczenia zwiE[zane z
pracq dia wszystkich pracownikow niezale2nie od podstawy nawiElzania stosunkow
pracy.

2. Zasady wynagradzania osob zarzgdzajElcych reguluje ustawa z dnia 3 marca
2000r. o wynagradzaniu osob kierujElcych niektorymi podmiotami prawnymi.
(Dz. U. Nr 26, poz. 306) oraz organ powo#ujEicy. Inne swiadczenia
zwiElzane z pracq okreslajEl przepisy niniejszego regulaminu.

3. Termin, miejsce i czas wplaty wynagrodze^ okresla Regulamin Pracy.

§2

Il ekroc w regulaminie jest mowa o:

1) regulaminie - rozumie sic przez to regulamin wynagradzania obowielzujzicy
w Muzeum Tradycji Niepodlegko§ciowych w todzi;

2) pracownikach - rozumie sic przez to osoby pozostajelce z Muzeum Tradycji
Niepodlegko§ciowych w Lodzi w stosunku pracy;

3) pracodawcy- rozumie sic przez to Muzeum Tradycji Niepodlegko§ciowych
w todzi;

4) stawka osobistego zaszeregowania - rozumie sic przez to wynagrodzenie
zasadnicze ustalone zgodnie z taryfikatorem kwalifikacyjnym;

5) minimalne wynagrodzenie - rozumie sic przez to wynagrodzenie minimalne
ustalone zgodnie z ustawel z dnia 10 pa±dziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za pracq (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).

§3

1. Pracownikom przys#ugujEj nastcpujEice sk#adniki wynagrodzenia:



a) wynagrodzenie zasadnicze,
b) dodatek za sta2 pracy,
c) dodatek funkcyjny,
d) dodatek specjalny,
e) dodatek za pracc:

- w godzinach nadliczbowych,
- w porze nocnej,

f) premia uznaniowa
g) dodatek martyrologiczny dla osob uprawnionych

2. Pracownikom przys#ugujEj swiadczenia zwiElzane z pracq:

a) nagroda jubileuszowa,
b) jednorazowa odprawa pieniczna w zwielzku z przejsciem na emeryturq lub

rents z tytulu niezdolnosci do pracy,
c) odprawa z tytulu rozwiEizania umowy o pracc z przyczyn nie dotyczEicych

pracownikow

3. Pracownikom mogel bye przyznane nagrody

§4

1. Pracownicy otrzymujzi, wynagrodzenie zasadnicze odpowiednie do wykonywanej
pracy i zajmowanego stanowiska.

2. Wynagrodzenie zasadnicze ma postac stawki miesigcznej.

3. Miesicczna stawka wynagrodzenia zasadniczego pracownika, odpowiadajElca
kategorii osobistego zaszeregowania ustalana jest na podstawie tabeli
wynagrodzen stanowiEicej Za#gcznik Nr 1.

4. Wykaz stanowisk pracy i odpowiadajgce im kategorie zaszeregowania oraz
dodatku funkcyjnego pracownikow administracji i obs#ugi oraz wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownikow zarzgdzajqcych okresla
Za#Elcznik Nr 2.

5. Wymagania kwalifikacyjne uprawniajgce pracownikow tworzgcych zawodowE[
grupc muzealnikow do zajmowania stanowisk zwiElzanych z dziakalnosciq
podstawowEl muzeow oraz trybu ich stwierdzania okresla ZakEIcznik Nr 3.
(RozporzEidzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja
2008 r. Dz. U. Nr 91 poz. 568).

6. Wymagania kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania w muzeum stanowisk nie
wymagajgcych kwalifikacji okreslonych dla zawodowej grupy muzealnikow okresla
ZakElcznik Nr 4. (Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r.
poz. 234, Dz. U. Nr 26)

§5



1. Pracownikowi przyskuguje za pracq wynagrodzenie zasadnicze wynikajgce
z przyznanej kategorii zaszeregowania i stawki wynagrodzenia oraz przewidziane
w regulaminie inne skkadniki wynagrodzenia zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

2. Wynagrodzenie za pe#ny miesicczny wymiar czasu pracy nie mote byc nizsze od
minimalnego wynagrodzenia.

§6

1. Pracownikom zatrudnionym w niepetnym wymiarze czasu pracy przystuguje
wynagrodzenie zasadnicze i inne sk#adniki wynagrodzenia w wysokosci
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy okreslonego w umowie o pracq.

2. Godzinowel stawkc wynagrodzenia zasadniczego wynikajE[cego z osobistego
zaszeregowania pracownika, okreslonego stawkEl miesiccznEl, ustala sic, dzieI c
miesiccznzi stawkc wynagrodzenia przez Iiczbc godzin pracy przypadajE[cych do
przepracowania w danym miesigcu.

§7

1. Zaszeregowania pracownikow do okreslonej kategorii dokonuje Dyrektor Muzeum
na podstawie opinii bezposredniego przetozonego pracownika.

2. Ustalenia stawki osobistego zaszeregowania dokonuje sic z uwzglcdnieniem
indywidualnej oceny pracy pracownika, jego kwalifikacji i stazu pracy.

§8

Pracownik mote otrzymac przeszeregowanie na dotychczas zajmowanym
stanowisku raz w roku. Nie dotyczy to sytuacji wprowadzania nowych zasad
wynagradzania.

§9

1. Wynagrodzenie przys#uguje pracownikom za czas efektywnie przepracowany.

2. Za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, przys#uguje mu
wynagrodzenie na zasadach okreslonych w powszechnie obowigzujE[cych
przepisach prawa pracy.

3. Za przestoj zawiniony przez pracownika wynagrodzenie nie przystuguje.

§10

1. Fundusz premiowy tworzy sic w ramach posiadanych srodkow na wynagrodzenia.

2. Zasady tworzenia i gospodarowania srodkami funduszu premiowego okresla
Regulamin Premiowania - Za#zicznik Nr 5



§11

1. Pracownikom przystuguje dodatek za wieloletniq pracc zwany dalej , ,dodatkiem za
wystugq lat" w wysokosci 5% miesigcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5
latach pracy, wzrastajElcy o 1 % za ka2dy nastgpny rok. az do osiE[gnigcia 20%
miesiccznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 latach i dalszych latach pracy.

2. Pracownikom Iegitymujgcym siq 30 - letnim sta2em pracy przysluguje dodatek w
wysokosci 30 % miesigcznego wynagrodzenia zasadniczego, je2eli przepracowali
co najmniej ostatnie 10 lat w Muzeum do czasu osiElgniccia 30 - letniego sta2u
pracy.

3. Do okresow uprawniajelcych do dodatku za wys#ugq lat wlicza siq wszystkie
poprzednie zakor czone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, je2eli z mocy
przepisow odrgbnych podlegajel one wliczeniu do okresu pracy, od ktorego zale2
uprawnienia pracownicze.

4. W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika prawo do dodatku za wys#ugq
lat ustala siq odrgbnie dia ka2dego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego
zatrudnienia nie podlegajq zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

5. Dodatek za wyslugq lat nie przystuguje za dni usprawiedliwionej nieobecnosci w
pracy spowodowanej chorobel za ktore pracownikowi przysluguje
wynagrodzenie chorobowe lub zasi#ek z ubezpieczenia spo#ecznego.

6. Dodatek za wyslugq lat wyptacany jest w terminie wypkaty wynagrodzenia:

a) poczgwszy od dnia pierwszego dnia miesiElca nastgpujqcego po miesigcu w
ktorym pracownik nabyt prawo do dodatku lub prawo do wyzszej stawki
dodatku, je2eli nabycie prawa nast^pi#o w ciEigu miesiElca kalendarzowego,

b) za dany miesigc, je2eli nabycie prawa do wy2szej stawki dodatku nastgpilo
pierwszego dnia miesigca kalendarzowego.

§12

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysluguje dodatek
funkcyjny.

2. Wysokosc dodatku funkcyjnego liczona jest procentowo od wynagrodzenia
zasadniczego.

3. Przy ustalaniu wysokosci dodatku funkcyjnego uwzglcdnia siq:
- stopien samodzielnosci organizacyjnej,
- liczbc pracownikow zatrudnionych w komorce organizacyjnej,
- zakres dziakania komorki organizacyjnej,
- kwalifikacje zawodowe,

- zlozonosc zadar wynikajelcych z funkcji kierowniczych.

4. Wykaz stanowisk,na ktorych przysluguje dodatek funkcyjny okresla Za#gcznik Nr 2.



§13

1. Z tytulu okresowego zwickszenia zakresu obowigzkow s#uzbowych lub
powierzenia dodatkowych zada^ albo ze wzglcdu na charakter pracy lub warunki
wykonywania pracy pracodawca mote przyznac pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje sic na czas okreslony, a w uzasadnionych
przypadkach na czas nieokreslony.

3. Dodatek specjalny jest wyplacany w ramach posiadanych srodkow na
wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczajEicej 40 % wynagrodzenia zasadniczego
pracownika.

§14

Pracownikom zatrudnionym w godzinach nadliczbowych oraz w dni ustawowo
wolne od pracy i niedzielq przys#ugujEj dodatki do wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w Kodeksie Pracy.

§15

Pracownikowi wykonujEicemu pracc w porze nocnej przys#uguje dodatek do
wynagrodzenia za kazdEl godzinq pracy w porze nocnej w wysokosci 20% stawki
godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie ni2szy jednak od dodatku ustalonego
na podstawie art. 151 § 1 Kodeksu Pracy.

§16

1. Pracownikom Muzeum zatrudnionym na stanowiskach pracy wymagajelcych
bezposredniej stycznosci z reliktami martyrologii przez co najmniej po#owc
obowiElzujElcego ich wymiaru czasu pracy przyskuguje dodatek za szczegolnie
trudne warunki pracy w wysokosci 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Zasady przyznawania dodatku martyrologicznego okresla Za#elcznik Nr 6.

§17

1. W ramach posiadanych srodkow na wynagrodzenia tworzy siq w Muzeum fundusz
nagrod w wysokosci do 3% planowanych srodkow na wynagrodzenia osobowe.

2. Fundusz nagrod, o ktorym mowa w ust. I, mote bye podwy2szony w ramach
posiadanych srodkow na wynagrodzenia.

3. Nagrody przyznaje Dyrektor Muzeum.

§18

1. Pracownikom przys#ugujEj nagrody Jubileuszowe w wysokosci:



a) 1 00% miesiccznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy,
b) 200% miesiccznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,
c) 300% miesiccznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,
d) 400% miesigcznego wynagrodzenia - po 35, 40, 45 i 50 latach pracy,

2. Do okresu uprawniajelcego do nagrody jubileuszowej wlicza sic wszystkie
poprzednie zakor czone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jezeli z mocy
odrgbnych przepisow podlegajel one wliczeniu do okresu pracy, od ktorego zale2E[
uprawnienia pracownicze. W razie rownoczesnego pozostawania w wigcej nit w
jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniajelcego do nagrody wlicza siq
jeden z tych okresow.

3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu uplywu okresu
uprawniajgcego do nagrody.

4. Pracownik jest obowiEizany udokumentowac swoje prawo do nagrody, jezeli w jego
aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

5. Wyplata nagrody jubileuszowej powinna nastgpic niezwkocznie po nabyciu przez
pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawq obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przyslugujElce
pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, jezeli dla pracownika jest to
korzystniejsze wynagrodzenie, przys#ugujgce mu w dniu jej wyplaty. Jezeli
pracownik nabyl prawo do nagrody jubileuszowej bgdqc zatrudnionym w innym
wymiarze czasu pracy nit w dniu jej wypkaty, podstawq obliczenia nagrody stanowi
wynagrodzenie przyslugujElce pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.
Nagrodq oblicza sic wed#ug zasad obowiElzujgcych przy ustalaniu ekwiwalentu
pienic2nego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w zwielzku z przejsciem pracownika na emeryturq
lub rents z tytulu niezdolnosci do pracy, pracownikowi, ktoremu do nabycia prawa
do nagrody jubileuszowej brakuje mniej nit 12 miesiccy licz^c od dnia rozwiElzania
stosunku pracy, nagrodc tc wyplaca siq w dniu rozwielzania stosunku pracy.

8. Jezeli w dniu wejscia w 2ycie przepisow wprowadzajelcych zaliczalnosc do
okresow uprawniajElcych do swiadczen pracowniczych okresow nie podlegajgcych
dotychczas wliczeniu pracownikowi, upkyngl okres uprawniajgcy do dwoch lub
wigcej nagrod, wyplaca mu sic tylko jednEl nagrodq - najwyzszq.

9. Pracownikowi, ktory w dniu wejscia w zycie przepisow, o ktorych mowa w ust. 8,
ma okres d#uzszy nit wymagany do nagrody danego stopnia, a w cizigu
12 miesigcy od tego dnia upkynie okres uprawniajelcy go do nabycia nagrody
wy2szego stopnia, nagrodc nizszEl wyplaca sic w peknej wysokosci, a w dniu
nabycia prawa do nagrody wy2szej - r62nicq migdzy kwotEl nagrody wy2szej,
a kwotel nagrody nizszej.

§19

1. Pracownikowi spekniajelcemu warunki uprawniajelce do emerytury lub renty z tytulu



niezdolnosci do pracy, ktorego stosunek pracy ustal w zwielzku z przejsciem na
emeryturq lub rent, przystuguje jednorazowa odprawa pieniczna w wysokosci:

a) jednomiesiccznego wynagrodzenia - jezeli pracownik by zatrudniony krocej
niz 15 lat,

b) dwumiesiccznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
c) trzymiesiccznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Odprawq oblicza siq wedkug zasad obowigzujqcych przy ustalaniu ekwiwalentu
pienic2nego za urlop wypoczynkowy.

3. Okresy pracy i inne okresy uprawniajEice do odprawy ustala siq wed#ug zasad
obowigzujElcych przy ustalaniu okresow uprawniajgcych do dodatku za wieloletniq
pracc.

4. Pracownik, ktory otrzymat odprawc, nie mote ponownie nabyc do niej prawa.

§ 20

1. Kierowcom samochodow osobowych mote bye przyznane, za ich zgodej,
wynagrodzenie ryczattowe obejmujElce poszczegolne sk#adniki wynagrodzenia
(w szczeg61no§ci: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracq w godzinach
nadliczbowych, dodatek za pracq w porze nocnej), uwzglcdniajE[ce liczbq godzin
przypadajEicych do przepracowania w okresie jednego miesiE[ca, w przypadku gdy
faktyczny czas pracy kierowcow w poszczegolnych miesiElcach nie ulega wahaniom
odpowiada Iiczbie godzin przyjctej do obliczenia wynagrodzenia.

§21

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego na zasadach okreslonych w
art. 92 Kodeksu Pracy.

§ 22

Pracownik ma prawo do odprawy pienic2nej przy zwolnieniu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczegolnych zasadach
rozwigzywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn nie dotyczE[cych
pracownikow (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.)

§ 23

Zmiany Regulaminu Wynagradzania dokonywane sq w takiej samej formie jaka
obowiElzuje przy wprowadzaniu Regulaminu.

§ 24

Regulamin uzgodniono z przedstawicielem zatogi.

§ 25



Z dniem wejscia w zycie tego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin
Wynagradzania pracownikow zatrudnionych w Muzeum Tradycji
Niepodleg#osciowych w Lodzi wprowadzony Zarzzidzeniem Nr 11 / 2008, Dyrektora
Muzeum Tradycji Niepodlegtosciowych w todzi z dnia 16 grudnia 2008 roku.

§ 28

Integralnq czgsc Regulaminu stanowiq zat czniki:

1. Za#ejcznik Nr 1 - Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego.

2. Za#ejcznik Nr 2 - Tabele zaszeregowania stanowisk pracy i dodatku funkcyjnego.

3. Zat cznik Nr 3 - Wymagania kwalifikacyjne uprawniajElce pracownikow tworzgcych
zawodowq grupq muzealnikow do zajmowania stanowisk zwiElzanych z dziakalnosciq
podstawowEi muzeum.

4. Za#ejcznik Nr 4 - Wymagania kwalifikacyjne uprawniajelce do zajmowania w
muzeum stanowisk nie wymagajelcych kwalifikacji okreslonych dla zawodowej grupy
muzealnikow.

5. Za#ejcznik Nr 5 - Regulamin premiowania

6. Zateicznik Nr 6 - Zasady przyznawania dodatku martyrologicznego.

Zal4cznik Nr 1



do Regulaminu Wynagradzania pracownikow zatrudnionych
w Muzeum Tradycji Niepodlegfosciowych w Lodzi

10_1-14 W L1 V .VA! 4: lkliTf1 t• /_ Ic]:[']' N 40I /_t'4_E.1_111 t• I [s 4 *061

Pracownicy dzialalnosci podstawowej, administracji i obsiugi.

Kategoria zaszeregowania Stawki miesi czne w z#ot ch
1 050-1500

II 1 070-1600

III 1 090-1700

IV 1 110-1800

V 1 130-1900

VI 1 150-2000

VII 1 170-2100

VIII 1 190-2250

IX 1 21 -2400

X 1 230-2550

XI 1 250-2700

XII 1 270-2850

XIII 1 290 — 3 000

XIV 1 310-3300

XV 1 330-3600

XVI 1 350-3900

XVII 1 370 - 4 200

XVIII 1 390 - 4 500

XIX 1 410-5000

XX do 5 500



XXI do 6 000

Anna Kulazinska Mieczyslaw Gora
Przedstawiciel zalogi p.o. Dyrektora Muzeum



Zal4cznik Nr 2
do Regulaminu Wynagradzania pracownikow zatrudnionych w Muzeum

Tradycji Niepodlegfosciowych w Lodzi

TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY I DODATKU
FUNKCYJNEGO W MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGLOSCIOWYCH W LODZI

1. Pracownicy dzialalnosci podstawowej:

Dodatek
funkcyjny -

gy p. Stanowisko Kategoria procent
zaszeregowania wynagrodzenia

zasadniczego
do:

1 2 3 4
1 Dyrektor do XXI 50 %
2 Zast ca dyrektora do XX 50 %
3 Kustosz dyplomowany w muzeum do XX -
4 G#owny inwentaryzator, G#owny XVI-XIX 50 %

konserwator zbiorow
5 Starszy kustosz, gkowny specjalista XVI-XIX -
6 Starszy konserwator w muzealnictwie XIV-XV11 -
7 Kustosz X111-XIV -
8 Konserwator w muzealnictwie XII-XIV -
9 Starszy specjalista XII-XIII -
10 Starszy bibliotekarz, starszy XI-X11 -

dokumentalista, adiunkt muzealny, adiunkt
konserwatorski, starszy renowator

11 Starszy instruktor (inny nit wymieniony w X-XI -
Ip. 10), renowator, specjalista (inny nit
wymieniony w Ip. 10)

12 Bibliotekarz, dokumentalista, starszy IX-X -
asystent muzealny, starszy asystent
konserwatorski, instruktor, renowator
przyuczony,

13 Mlodszy renowator, przewodnik muzealny, VIII-IX
starszy magazynier biblioteczny

14 Asystent muzealny, asystent VII-IX -
konserwatorski

15 Mlodszy bibliotekarz, mkodszy VII-VIII -
dokumentalista, m#odszy instruktor,
magazynier biblioteczny,



2. Pracownicy administracji i obs#ugi:

Dodatek
funkcyjny -

gy p. Stanowisko
Kategoria procent
zaszeregowania wynagrodzenia

zasadniczego
do:

1 2 3 4

1 Zastcpca dyrektora do spraw
do XX 50 %administracyjnych, glowny ksiggowy

Kierownik administracyjny (jezeli nie
2 utworzono stanowiska zastgpcy dyrektora Xi I-XV 50 %

do spraw administracyjnych)

3 Gkowny specjalista* ) , radca prawny XII-XIV 50 %

Kierownik: wydziaku, dziaku, oddzialu,
4 kierownik pracowni: reprograficznej, XI-X111 50 %

kserograficznej, poligraficznej
Specjalista do spraw obskugi i konserwacji
urzeldzen: elektronicznych,

5 audiowizualnych, akustycznych, IX-X11 50 %
komputerowych, elektrycznych,
automatyki *)

6 Kierownik sekcji (referatu), zastcpca
IX-XI 50%kierownika: wydzialu, dzialu, oddziaku

7 Specjalista* ) (inny nit wymieniony w Ip. 5) VIII-XI 50 %

8 Starszy mistrz VIII-X 50 %

9 Kierowca autobusu VIII-IX -

Starszy ksiggowy, starszy operator obs#ugi i
10 napraw urzEidzen technicznych

VIII-IX -(audiowizualnych itp.), maszynista
offsetowy, fotograf offsetowy, mistrz

11 Kierowca samochodu cig2arowego VII-VIII -

12 Kierownik magazynu VI-VIII 50 %

Starszy laborant (w muzeum), introligator,
13 rzemieslnik-specjalista, plastyk, rysownik, VI-VIII -

fotograf

14 Starsza maszynistka VI-VII -

15 Kierownik: kancelarii, archiwum, powielarni V-VII 50 %



Rzemieslnik, monta2ysta wystaw,
kwalifikowany opiekun ekspozycji, palacz

16 centralnego ogrzewania, starszy referent,
IV-VII -

intendent, starszy magazynier, ksiggowy,
operator obslugi i napraw urzeldzer
technicznych (audiowizualnych itp.)

17 Kierowca samochodu osobowego V-VI -

Archiwista, operator urzEldzer
18 powielajElcych, laborant (w muzeum), IV-VI -

referent, kasjer, magazynier, sekretarka

19 Maszynistka III-V -

Telefonistka, korektor, pomocnik:
20 biblioteczny, muzealny, pomocnik palacza III-V -

centralnego ogrzewania,
Robotnik: przy archeologicznych pracach

21 wykopaliskowych, magazynowy, II-I V -
gospodarczy

22 Bileter II-III -

23
Starszy: straznik, wozny, dozorca, portier,

I -III -
szatniarz
Straznik, wo±ny, portier, dozorca, szatniarz,

24 dzwigowy, goniec, sprzEltaczka, pomoc I-II -
powielaczowego

*) Dodatek funkcyjny przyskuguje za kierowanie zespo#em pracownikow.

Zal4cznik Nr 3

Anna Kulazinska Mieczyslaw Gora
Przedstawiciel zalogi p.o. Dyrektora Muzeum



do Regulaminu Wynagradzania pracownikow zatrudnionych w Muzeum Tradycji
Niepodleglosciowych w Lodzi

Wymagania kwalifikacyjne uprawniajace pracownikow
tworzacych zawodow.1 grupq muzealnikow do zajmowania stanowisk

zwiazanych z dzialalnosciq podstawowa muzeow

Lp. Stanowisko Wymagania kwalifikacyjne

1. Kustosz dyplomowany - stopien naukowy doktora lub stopien
doktora sztuki w dziedzinie zwielzanej z
dziafalno§cizj podstawowzl muzeum,

- dorobek zawodowy w zakresie wskazanym
w art. 2 ustawy o muzeach,

- sta± pracy 10 lat

2. Kustosz - wykszta#cenie wyzsze specjalistyczne oraz
podyplomowe studium muzealnicze lub
dorobek zawodowy w zakresie wskazanym
w art. 2 ustawy o muzeach,

- znajomo5c jgzyka obcego,
- sta± pracy 7 lat

3. Adiunkt - wyksztakcenie wyzsze specjalistyczne
- sta± pracy 4 lata

4. Asystent - wyksztakcenie wyzsze zawodowe.

Uwag i :

1. Za wyksztakcenie wyzsze zawodowe uznaje sig posiadanie dyplomu ukoriczenia
studiow wy±szych pierwszego stopnia (studiow zawodowych) na kierunku
zwigzanym z dziakalno5ciq podstawowel muzeum.

2. Za wykszta#cenie wyzsze specjalistyczne uznaje sig posiadanie dyplomu
ukonczenia studiow drugiego stopnia (uzupekniajgcych studiow magisterskich) lub
jednolitych studiow magisterskich na kierunku zwizlzanym z dziafalno§cizj
podstawowq muzeum.

3. Znajomo5c jgzyka obcego powinna byc potwierdzona certyfikatem jgzykowym,
dyplomem ukonczenia studiow na kierunku filologii, dyplomem potwierdzajzlcym
uzyskanie stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.

Zal4cznik Nr 4

Anna Kulazinska Mieczyslaw Gora
Przedstawiciel zalogi p. o. Dyrektora Muzeum



do Regulaminu Wynagradzania pracownikow zatrudnionych w Muzeum
Tradycji Niepodleglosciowych w Lodzi

Wymagania kwalifikacyjne uprawniaj4ce do zajmowania w muzeach .stanowisk
nie wymagaj4cych kwalifikacji okreslonych dia zawodowej grupy muzealnikow

Lp. Stanowisko Wymagania kwalifikacyjne

Wyksztalcenie Staz pracy
w latach)

1. Starszy konserwator Wyzsze odpowiadajelce
wykonywanej specjalnosci

6

2. Konserwator Wy2sze specjalistyczne 5

3. Adiunkt konserwatorski Wyzsze specjalistyczne
Wyzsze zawodowe (Iicencjat)

4
5

4. Starszy asystent
konserwatorski

Wy2sze specjalistyczne
Wy2sze zawodowe (Iicencjat)

2
3

5. Asystent konserwatorski Wyzsze zawodowe (Iicencjat)
Wyzsze specjalistyczne -

6. Starszy dokumentalista Wy2sze specjalistyczne 2

7. Dokumentalista Wyzsze specjalistyczne 1

8. Mkodszy dokumentalista Srednie zawodowe -

9. Starszy renowator Srednie specjalistyczne 3

1 0. Renowator Srednie specjalistyczne 2

11. Renowator przyuczony Srednie
Zasadnicza szkota zawodowa

4
6

1 2. M#odszy renowator Srednie
Zasadnicza szkota zawodowa

-
3

1 3. Przewodnik muzealny Srednie i przeszkolenie
specjalistyczne

-

Uwagi:
1. Za wyksztakcenie wy2sze zawodowe uznaje siq posiadanie dyplomu

ukonczenia studiow wy2szych pierwszego stopnia na kierunku zwielzanym
z dziatalnosciel podstawowel muzeum.



2. Za wyksztakcenie wy2sze specjalistyczne uznaje sic posiadanie dyplomu
ukonczenia studiow drugiego stopnia (uzupelniajgcych studiow magisterskich)
lub jednolitych studiow magisterskich na kierunku zwigzanym z dzia#alnosciq
podstawowEl muzeum.

Anna Kulazinska Mieczyslaw Gora
Przedstawiciel zalogi p.o. Dyrektora Muzeum

Zal4cznik Nr 5
do Regulaminu Wynagradzania pracownikow zatrudnionych



w Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych w Lodzi

Regulamin premiowania pracownikow Muzeum Tradycji
Niepodleglosciowych w Lodzi

§1

Regulamin niniejszy ustala zasady przyznawania i wyplacania premii pracownikom
Muzeum zatrudnionych na podstawie umowy o pracc, bez wzglgdu na wymiar czasu
pracy.

§2

1. Fundusz premiowy tworzony jest w ramach wynagrodzer osobowych, a jego
wielkosc uzale2niona jest od posiadanych przez Muzeum srodkow finansowych.

2. Procentowq wysokosc funduszu premiowego oraz okres, ktorego premia dotyczy
ka2dorazowo ustala dyrektor Muzeum.

3. W Muzeum ustala siq kwartalny system przyznawania i wyplacania premii.
4. W ramach funduszu premiowego za dany okres, ktorego premia dotyczy, dyrektor

tworzy 10 % fundusz rezerwowy, ktory przeznaczony jest na premiowanie
szczegolnych indywidualnych osiggnicc.

5. Premia ma charakter uznaniowy.
6. Premia slu2y mobilizacji pracownikow do poprawy stylu pracy, zwigkszenia jej

efektywnosci, polepszenia organizacji i dyscypliny pracy.
7. Wysokosc przyznanej premii indywidualnej nie mote przekroczyc 50 % placy

zasadniczej danego pracownika.
8. Premia wyp#acana jest pod warunkiem posiadania przez Muzeum srodkow

finansowych przeznaczonych na fundusz premiowy.

§3

1. Premie przyznaje Dyrektor Muzeum na podstawie oceny pracy pracownika.
2. Podstawq do oceny stanowiq:

- kwartalne plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, przedk#adane przez
pracownikow;

- kwartalne plany pracy poszczegolnych dzia#ow i sprawozdania z ich realizacji
sk#adane przez kierownikow dzia#ow;

- umotywowane imienne wnioski premiowe, przedk#adane przez kierownikow w
odniesieniu do podleg#ych im pracownikow.

3. Premiq przyznaje Dyrektor Muzeum z inicjatywy w#asnej i kierownikow dzia#ow.

§4

Tryb przyznawania i wyplacania premii:
1. Kierownicy dzia#ow przedk#adajEj Dyrektorowi Muzeum pisemne, umotywowane

wnioski w sprawie przyznania premii podleg#ym im pracownikom w terminie do
5 dnia miesielca nastgpujqcego po zakonczeniu kwartalu

2. Pracownik prowadzgcy sprawy pracownicze sporzgdza imienny wykaz



pracownikow Muzeum, zaznaczajelc w nim ilosc dni nieobecnych w pracy
z powodu zwolnien lekarskich, urlopow oraz innych nieobecnosci, a tak2e kar
dyscyplinarnych. Wykaz przedkkada Dyrektorowi w terminie do 5 dnia miesiE[ca
nastgpujzicego po zakor czeniu kwartalu.

3. Dzia# ksicgowosci sporzzidza kwotowy wykaz wysokosci przyznanych premii za
dany kwartal na podstawie imiennej listy pracownikow, zatwierdzonej przez
Dyrektora.

4. Premie dia kierownikow dziakow, Dyrektor Muzeum przyznaje na podstawie
indywidualnej oceny pracy ka2dego kierownika oraz pracy dziaku przez niego
kierowanego.

5. Informacjq o propozycjach wysokosci premii Dyrektor przedk#ada do wiadomosci
przedstawicielowi zalogi. Umotywowane uwagi i propozycje przedstawiciel zalogi
sk#ada do Dyrektora w formie pisemnej w terminie 3 dni od otrzymania informacji.

6. Wypkata premii w systemie kwartalnym mo2e bye dokonywana w terminie do
konca nastcpnego kwartalu. Natomiast za czwarty kwartal premia wyplacana jest
do konca grudnia danego roku kalendarzowego.

§6

Przy ocenie pracy pracownika brane sel pod uwagq jego postawa, zaanga2owanie,
osiElgane wyniki oraz nastcpujElce kryteria:

- wykonywanie zadar ponad planowych,
- inicjatywa w#asna pracownika w dzia#alnosci merytorycznej i organizacyjnej

Muzeum, skuzgca osigganiu dobrych wynikow pracy oraz budowaniu jego
spolecznego autorytetu i uznania,

- samodzielnosc i indywidualny wkkad w realizacjq wykonywanych zadan,
- terminowe przedk#adanie niezbgdnych informacji o wykonywanych zadaniach,

rocznych i kwartalnych planow pracy oraz sprawozdar z ich realizacji,
- przestrzeganie regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego oraz w#asciwego

wykonywania zarzdze^ Dyrektora Muzeum,
- przestrzeganie dyscypliny pracy oraz rzetelnosc i terminowosc w wykonywaniu

planowanych i otrzymywanych zadan,
- kszta#towanie w#asciwych stosunkow migdzyludzkich w odniesieniu do pracownikow

Muzeum oraz osob z zewneltrz wspo#pracujEicych i w nim przebywajE[cych,
- przestrzeganie obowiElzujgcych przepisow na danym stanowisku pracy (tajemnicy

skuzbowej, przepisow bhp i p. poz.),
- nienaganne wykonywanie obowigzkow slu2bowych wynikajElcych z zakresu
czynnosci danego pracownika, planu pracy oraz zadan wyznaczonych przez
prze#ozonych.

§6

Premia mo2e bye przyznana pracownikowi, ktory przepracowal efektywnie caky
kwartal.

§7



Premia nie ma charakteru roszczeniowego i nie mote byc dochodzona przed sgdem.

§8

Zmiany Regulaminu wprowadzane sel ZarzEidzeniem Dyrektora Muzeum

§9

Obowigzujqcy dotychczas Regulamin premiowania pracownikow zatrudnionych w
Muzeum Tradycji Niepodlegtosciowych w Lodzi z dnia 16 grudnia 2008 roku
(ZarzEidzenie Dyrektora Muzeum Nr 11 / 2008) z dniem 31 grudnia 2009 roku traci
moc prawn.

§10

Niniejszy Regulamin premiowania pracownikow zatrudnionych w Muzeum Tradycji
Niepodleg#osciowych w t.odzi obowigzuje z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Anna Kulazinska Mieczyslaw Gora
Przedstawiciel zalogi p.o. Dyrektora Muzeum

Zal4cznik Nr 6



do Regulaminu Wynagradzania pracownikow zatrudnionych w Muzeum
Tradycji Niepodleglosciowych w Lodzi

Zasady przyznawania dodatku martyrologicznego pracownikom zatrudnionym
w Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych wtodzi

1. Zgodnie z § 7 ust. I - 2 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia
1999 roku (Dz. U. Nr 45, poz. 446) pracownikom zatrudnionym w Muzeum Tradycji
Niepodleg#osciowych w .odzi przys#uguje prawo do otrzymywania dodatku
martyrologicznego za szczegolnie trudne warunki pracy.

2. Dodatek o ktorym mowa jest przyznawany pracownikom zatrudnionym na
stanowiskach pracy wymagajgcych bezposredniej stycznosci z reliktami
martyrologii przez co najmniej potowc obowiElzujgcego ich wymiaru czasu pracy.

3. Styk z reliktami martyrologicznymi powinien byc udokumentowany poprzez:
a) bezposrednie wykonywanie pracy przez pracownika, wynikajelce z jego zakresu

czynnosci;
b) prowadzenie przez pracownika pracy naukowo - badawczej, wyrazanej przez

zbieranie i opracowywanie eksponatow martyrologicznych, nagrywanie
i opracowywanie wspomnier , prowadzenie kwerend i przygotowywanie
scenariuszy wystaw oraz ich realizacja, a tak2e przygotowywanie opracowan
w formie referatow, czy artyku#ow do wydawnictw;

c) prowadzenie dziakalnosci upowszechniajElcej problematykc martyrologii poprzez
udostcpnianie zbiorow, oprowadzanie wycieczek, prowadzeni lekcji
muzealnych, spotkan, odczytow, prelekcji.

4. Dodatek martyrologiczny przyznawany jest przez Dyrektora Muzeum wy#eicznie na
okres wykonywania pracy w warunkach okreslonych w pkt. 2 i 3.

5. Dodatek martyrologiczny przystuguje w wysokosci 20 % wynagrodzenia
zasadniczego pracownika.

6. Wykonywanie pracy w warunkach okreslonych w pkt. 2 i 3 powinno bye
udokumentowane przez pracownika w rocznym planie pracy oraz sprawozdaniu
z jego realizacji.

7. Pracownikowi mote bye przyznany dodatek martyrologiczny na czas wykonywania
otrzymanego zadania, wymagajelcego bezposredniej stycznosci z reliktami
martyrologicznymi, jezeli przewidywany czas jego realizacji jest dtuzszy niz jeden
miesI c.

8. Prawo do dodatku martyrologicznego pracownik traci z chwilq ustania na danym
stanowisku pracy warunkow wymagajgcych bezposredniej stycznosci z reliktami
martyrologii, bgdz wykonaniem powierzonego na okreslony czas zadania z
zakresu martyrologii.

9. Prawo do otrzymywania dodatku martyrologicznego przez pracownika, ustaje z
chwilel nie wykazania w planie pracy i sprawozdaniu zadar , ktorych realizacja



wymaga stycznosci z reliktami martyrologii oraz obejmuje co najmniej pokowq
obowigzujElcego go wymiaru czasu pracy.

10. Decyzja o cofnigciu prawa do dodatku martyrologicznego podejmowana jest
przez Dyrektora Muzeum z chwilel zmiany warunkow pracy.

Anna Kulazinska Mieczyslaw Gora
Przedstawiciel zalogi p.o. Dyrektora Muzeum


