
PROTOKÓŁ DODATKOWY NR 5

zawarty w dniu 1 lipca 2009 r.
w Rybniku

DO

PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO
PRACY

 DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH
NAUCZYCIELAMI 

ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH,
PRZEDSZKOLACH I PLACÓWKACH

OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST MIASTO RYBNIK 

z dnia 18 stycznia 2000 roku
 zarejestrowanego pod Nr U-CXV



Protokół dodatkowy nr 5

zawarty w dniu 1 lipca 2009 r.

w Rybniku

do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących
Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach, Przedszkolach i Placówkach Oświatowych, 

dla Których Organem Prowadzącym jest Miasto Rybnik  
z dnia 18 stycznia 2000 r.

 - zarejestrowanego pod Nr U-CXV

pomiędzy 

Prezydentem Miasta Rybnika z siedzibą w Rybniku,

ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik 

a

Zarządem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Katowicach,

ul. Floriana 7, 40-286 Katowice.

i

Zarządem Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego - z siedzibą w Katowicach,

ul. Starowiejska 11, 40-015 Katowice

§ 1.

 W Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami
Zatrudnionych  w  Szkołach,  Przedszkolach  i  Placówkach  Oświatowych,  dla  Których  Organem
Prowadzącym jest  Miasto  Rybnik  z dnia  18  stycznia  2000 r.,  zarejestrowanym pod Nr U – CXV
wprowadza się następujące zmiany:

1. art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2

Układ określa zasady wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń, związanych z pracą
pracownikom szkół,  przedszkoli  i  placówek oświatowych,  prowadzonych przez miasto Rybnik,
wymienionych  w  załączniku  nr  1.  Postanowienia  układu  stosuje  się  do  pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.”

2. w art. 3 skreśla się pkt 7), 

3. w art. 7:

 ust 1 pkt b) otrzymuje brzmienie:
„b) za wieloletnią pracę,”

 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) za pracę w porze nocnej, 

 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3)  specjalny  dodatek  z  tytułu  okresowego  zwiększenia  obowiązków  służbowych  lub

powierzenia dodatkowych zadań”.

4. art. 8 otrzymuje brzmienie:



„Art. 8
Ustala się:
1) wykaz  stanowisk  oraz  minimalnych  wymagań  kwalifikacyjnych,  niezbędnych

do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach i minimalny poziom wynagrodzeń
zasadniczych  dla  pracowników  zatrudnionych  na  podstawie  umowy  o  pracę,  stanowiący
załącznik nr 2,

2) tabelę minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowiącą załącznik nr 3,

3) wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego oraz stawek dodatku funkcyjnego,
stanowiący załącznik nr 4,

4) tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej  oraz odzieży i  obuwia roboczego,
określoną w załączniku nr 6”.

5. art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9

1. Dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej „dodatkiem”, przysługuje po pięciu latach pracy  
w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta 
o  1%  za  każdy  dalszy  rok  pracy  aż  do  osiągnięcia  20%  miesięcznego  wynagrodzenia
zasadniczego. 

2. Do okresów pracy, uprawniających do dodatku, wlicza się okres poprzedniego zatrudnienia  
we wszystkich zakładach pracy oraz inne okresy, jeśli z mocy odrębnych przepisów podlegają
one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

3.  Dodatek  przysługuje  pracownikowi  za  dni,  za  które  otrzymuje  wynagrodzenie,  oraz  za  dni
nieobecności  w pracy z powodu niezdolności  do pracy wskutek choroby albo konieczności
osobistego  sprawowania  opieki  nad  dzieckiem  lub  chorym  członkiem  rodziny,  za  które
pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Jeżeli praca w szkole stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie
podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. 

5. Pracownikowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze nie
przekraczającym łącznie  wymiaru  czasu  pracy,  o  którym mowa w art.  4  ust.  2  układu,  do
okresów  uprawniających  do  dodatku  w  każdej  ze  szkół  wlicza  się  okresy  zatrudnienia,  
o których mowa w ust. 2. 

6. Dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)  począwszy  od  pierwszego  dnia  miesiąca  kalendarzowego  następującego  po  miesiącu,  

w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc,  jeżeli  nabycie  prawa do dodatku lub wyższej  stawki  dodatku nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca.” 

6. dodaje się art. 11a w brzmieniu:

„Art. 11a
Pracownikowi zatrudnionemu:
 w warunkach narażenia na działanie substancji nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,
 w  mokrym  środowisku  o  względnej  wilgotności  powietrza,  przekraczającej  80%,  lub  

w bezpośrednim kontakcie z wodą,
 przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych,
przysługuje dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w wysokości
35 zł miesięcznie, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, określonego w umowie o pracę.”

7. art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12



1. Pracownikowi  z  tytułu  powierzenia  dodatkowych  zadań  przysługuje  dodatek  specjalny  
w wysokości:
 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego – za pełnienie obowiązków kasjera,
 5 % do 10 % wynagrodzenia zasadniczego – za palenie w piecach zwykłych węglowych,
 5  %  do  20  %  wynagrodzenia  zasadniczego  -  za  inne  dodatkowe  zadania  z  tym,  że

w przypadku  realizacji  zadań  w  ramach  programów  unijnych  dodatek  ten  może  być
zwiększony do kwoty zabezpieczonej w budżecie danego programu.

2. Zakres dodatkowych zadań oraz wysokość dodatku specjalnego określa pracodawca.”.

8. art. 14 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi tworzy
się  fundusz  premiowy  w  wysokości  10%  wynagrodzeń  zasadniczych  z  przeznaczeniem  
na premie dla pracowników.”;

9. załączniki  nr 1,  2,  3,  4,  6  i 9 do układu otrzymują  brzmienie,  określone  odpowiednio  
w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do Protokołu Dodatkowego Nr 5, zwanego dalej „Protokołem”.

10. uchyla się załączniki nr 5, 7 i 8 do układu.

§ 2.

Protokół zawiera się na czas nieokreślony.

§ 3.

Protokół wchodzi w życie z dniem zarejestrowania z tym, że § 1 ust.8 oraz załączniki nr 2, 3, 4 i 6 
do Protokołu - od dnia 1 kwietnia 2009. 

Za Zarząd Regionu

Śląsko - Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”  Prezydent Miasta Rybnika

………………………………………

………………………………………

Za Zarząd Okręgu Śląskiego 

Związku Nauczycielstwa Polskiego

……………………………………………


