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Wprowadzenie

Regulamin wynagradzania jest jedną z najważniejszych re-
gulacji ustalanych przez pracodawcę. To w tym akcie nastę-
puje utrwalenie funkcjonujących w zakładzie warunków 
wynagradzania pracowników. Warunki te powinny być skon-
kretyzowane z uwzględnieniem specyfiki działalności prowa-
dzonej przez dany zakład, występujących warunków organi-
zacyjnych, liczby zatrudnianych pracowników, możliwości 
finansowych pracodawcy, a także obowiązków wynikają-
cych z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. 
Szczegółowość regulacji powinna być przy tym na tyle wyso-
ka, by na jej podstawie możliwe było ustalenie treści indywi-
dualnego stosunku pracy (wysokości wynagrodzenia), łączą-
cego konkretnego pracownika z konkretnym pracodawcą. 

Podejmując działania związane z regulaminem wynagradzania 
pracodawca powinien mieć na uwadze jego funkcję gwarancyj-
ną w zakresie warunków wynagrodzenia i przyznawania pra-
cownikom innych świadczeń związanych z pracą. Postanowie-
nia regulaminu należą do źródeł obowiązującego prawa pracy 
(art. 9 § 1 KP), przez co kształtują treść stosunków pracy za-
trudnionych u pracodawcy pracowników i mogą być podstawą 
roszczeń pracownika, dochodzonych na drodze sądowej. Opra-
cowując regulamin pracodawca powinien też pamiętać o wy-
dłużonym okresie ewentualnej zmiany regulaminowych warun-
ków płacy, do czego wymagana jest najpierw zmiana samego 
aktu, a następnie zmiana treści indywidualnego stosunku pracy.

Pomimo wysokich wymogów regulacji obowiązujące prze-
pisy nie wskazują jednego wzorca regulaminu wynagradza-
nia. Przeciwnie, pozostawiają pracodawcy dużą swobodę 
w kształtowaniu zakładowego systemu płac, co umożliwia 
powiązanie wysokości zarobków poszczególnych pracowni-
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ków z osiąganiem celów i zadań realizowanych przez praco-
dawcę (funkcja motywacyjna). Korzystając z tej swobody pra-
codawca musi jednak pamiętać o ogólnych zasadach prawa 
pracy, np. w zakresie równego traktowania pracowników.

Niniejsza publikacja przeznaczona jest do wykorzystania przy 
opracowywaniu nowego regulaminu wynagradzania lub zmian 
w regulaminie już obowiązującym. Przedstawiona została też 
procedura wprowadzania jego wejścia w życie w wariantach 
zależnych od istnienia u pracodawcy organizacji związkowych 
lub ich braku. Książka przydatna będzie również w sytuacjach 
nietypowych, wymagających podejmowania różnorodnych 
działań dotyczących regulaminu wynagradzania, np. w związku 
z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodaw-
cę, zmniejszeniem się liczby pracowników poniżej 20 osób albo 
decyzją o ujednoliceniu wielokrotnie zmienianej treści aktu. 

W celu ułatwienia pracy w książce zawarto nie tylko omówienie 
możliwości ukształtowania poszczególnych elementów regula-
minu, ale do każdego opisywanego zagadnienia przygotowany 
został przykładowy zapis postanowienia regulaminu wyróżnio-
ny pismem pochyłym. Kwestie najważniejsze oraz sprawy wy-
magające szczególnej uwagi, w których w praktyce najczęściej 
popełniane są błędy podkreślono ujęciem w ramki. Graficznie 
wyróżnione są ponadto przyporządkowane do poszczególnych 
obszarów tematycznych odpowiedzi na autentyczne pytania 
praktyków, pochodzące w przeważającej mierze z maili i dyżu-
rów telefonicznych przygotowanych dla użytkowników porta-
lu EkspertBeck.pl. Ponadto dla szybkiego odnalezienia poszu-
kiwanych treści na marginesach stron umieszczono informacje 
o tematyce poruszanej w danym fragmencie. 

W części ostatniej przedstawiono wybór przepisów Kodeksu 
pracy i przepisów wykonawczych, których wykorzystanie jest 
niezbędne lub użyteczne przy opracowywaniu regulaminu. 
Funkcji tej służą też zamieszczone na końcu wzory regulami-
nu. Wzory te powinny być jednak traktowane jako przykłado-
we, ponieważ konstrukcja systemu wynagradzania wymaga 
uwzględniania potrzeb i wymagań konkretnego pracodawcy. 

1. zakres regulacji regulaminu 
wynagradzania

1.1. charakter prawny regulaminu 
wynagradzania

Regulamin wynagradzania jest aktem prawnym obowiązują-
cym u konkretnego pracodawcy. Jego funkcją jest określenie 
warunków wynagradzania w sposób dostosowany do spe-
cyfiki działalności prowadzonej w konkretnym zakładzie, 
utrwalenie warunków wynagradzania oraz informowanie 
o treści praw i obowiązków stron stosunku pracy w zakresie 
warunków zatrudnienia i wynagradzania.

WaŻNe

Regulamin wynagradzania ustala warunki wynagra
dzania pracowników w sposób dostosowany do specyfi ki 
działalności prowadzonej przez pracodawcę.

Wprowadzenie w życie regulaminu wynagradzania jest ko-
rzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Jest to 
podstawowy akt zakładowy określający prawa i obowiąz-
ki stron stosunku pracy w zakresie wynagradzania za pracę 
oraz innych świadczeń związanych z pracą. Postanowienia 
regulaminu wynagradzania powinny być więc sformułowa-
ne w sposób jednoznaczny, tak by na ich podstawie możliwe 
było ustalenie treści indywidualnego stosunku pracy, łączą-
cego konkretnego pracownika z konkretnym pracodawcą.

Postanowienia regulaminu wynagradzania wchodzą w skład 
obowiązującego u pracodawcy prawa pracy (art. 9 § 1 KP), 
przez co kształtują treść indywidualnych stosunków 
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