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REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW 
Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 

 – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 
 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

  
§ 1. 

1. Regulamin wynagradzania pracowników Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju 
Ekonomicznego Wsi, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki wynagradzania za pracę oraz 
przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.  

2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w Stowarzyszeniu 
N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na podstawie umowy o pracę.  

 
§ 2. 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1. Pracodawca - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju 

Ekonomicznego Wsi. 
2. Pracownik - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W. – Narwiańska 

Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na podstawie umowy o pracę. 
 

Rozdział II  
Wynagrodzenie za pracę 

  
§ 3. 

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę określone stosownie do zajmowanego stanowiska 
oraz posiadanych kwalifikacji. 

2. Indywidualne wynagrodzenie pracownika powinno być ustalone tak, aby odpowiadało rodzajowi 
wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu oraz ilości i jakości świadczonej 
pracy, przy uwzględnieniu zasady niedyskryminacji i równego traktowania kobiet i mężczyzn.  

3. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.  
4. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy 

przepisy prawa tak stanowią.  
5. Wynagrodzenie i inne świadczenia wypłaca się poprzez dokonywanie przelewu na konto osobiste 

pracownika za jego zgodą wyrażoną na piśmie.  
 

§ 4. 
1. U Pracodawcy obowiązuje system wynagradzania oparty na miesięcznych stawkach wynagrodzenia 

zasadniczego.  
2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę, składające się 

z wynagrodzenia zasadniczego. 
3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze 

przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.  
 

§ 5. 
1. Pracownikowi mogą zostać przyznane fakultatywnie nagrody lub premie. 
2. Nagrody lub premie mogą być przyznawane pracownikowi na czas określony z tytułu zwiększenia 

obowiązków służbowych, powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub 
odpowiedzialności, wyjątkowych osiągnięć w pracy zawodowej, upowszechniania i promocji 
Stowarzyszenia poza obowiązkami służbowymi i inne.  
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3. Wysokość nagród lub premii ustala Prezes (po uwzględnieniu sytuacji finansowej Stowarzyszenia 
i zgodnie z zasadami celowości, rzetelności, oszczędności i racjonalności wydatków). Informację  
o przyznaniu nagród lub premii  umieszcza się w aktach osobowych pracownika. 

Rozdział III  
Świadczenia związane z pracą 

  
§ 6. 

Pracownikowi przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę, również inne świadczenia pieniężne związane 
z pracą:  

1) świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o przepisy Kodeksu 
Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa.  

2) świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu  
o przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń.  

3) zwrot kosztów podróży służbowej na obszarze kraju i poza granicami kraju, wg zasad ustalonych przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej - pracownikowi delegowanemu służbowo do zajęć poza siedzibą 
Pracodawcy.  

 
§ 7. 

1. Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych oraz 
w niedzielę lub święto przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny.  

2. Zasady wynagradzania, sposób i tryb udzielania czasu wolnego, a także dodatkowego wynagrodzenia 
za pracę w nocy regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy.  

 
Rozdział IV  

Postanowienia końcowe 
 

§ 8. 
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu pracy i inne 
obowiązujące przepisy prawa. 

 
§ 9. 

Regulamin został uchwalony przez Zarząd w dniu 09 grudnia 2015r. i wchodzi w życie z chwilą jego 
uchwalenia. 

 
 
 
  


