
Zarządzenie  nr 1/2020 
Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 im. „Słonecznego uśmiechu” w Czeladzi                                                                                                                                                                    

z dnia 13 lutego 2020 roku 

w sprawie: aneksu do Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych 
zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 4 im. „Słonecznego uśmiechu’” w Czeladzi 

 
Na podstawie: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                
(Dz. U. z 2019 r., poz.1282 ); 
Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936); 
art. 772 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.) 
 

Dyrektor zarządza co następuje: 

§ 1 

W regulaminie wynagradzania  z dnia 16 grudnia 2019 roku wprowadza się  Aneksem nr 1 zmiany 
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia: 

§ 2 

Zmiana wchodzi w życie po 2 tygodniach od podania niniejszego zarządzenia do wiadomości 
pracownikom. Co następuje przez przedstawienie do wglądu,  wersji papierowej regulaminu,  
pracownikom niepedagogicznym Przedszkola Publicznego nr 4 im. „Słonecznego uśmiechu”                      
w Czeladzi . 

§ 3 

Treść zmian  została uzgodniona z międzyzakładowym związkiem zawodowym. 
 

 

 

 

                                                                                                                               mgr Barbara Węgrzyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Załącznik nr 1  
                                                                                                                                       do Zarządzenia nr 1/2020 
                                                                                                                                       Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4  
                                                                                                                                       im. „Słonecznego uśmiechu” w Czeladzi  
                                                                                                                                       z dnia 13 lutego 2020 roku 

 

Aneks nr 1 

do Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Przedszkola Publicznego nr 4 

im. „Słonecznego uśmiechu” w Czeladzi 

 

Na podstawie: Zarządzenia  nr 1/2020 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 im. „Słonecznego 

uśmiechu” w Czeladzi z dnia 13 lutego 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:                                                                                                                                                               

1. Paragraf 5, ustęp 5, punkt 5 otrzymuje brzmienie: premia uznaniowa – na zasadach 
określonych w regulaminie 

2. Tytuł rozdziału VI otrzymuje brzmienie: Warunki przyznawania premii uznaniowej. W miejsce: 
Warunki przyznawania premii regulaminowej 

3. Pozostała treść regulaminu pozostaje bez zmian 
4. Aneks nr 1 do  Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Przedszkola 

Publicznego nr 4 im. „Słonecznego uśmiechu” w Czeladzi wchodzi w życie zgodnie                         

z zarządzeniem. 

 

 

 
 
 
 


