Przykładowe wyliczenie składników wynagrodzenia przed zmniejszeniem wymiaru etatu oraz po zmniejszeniu o 10% wymiaru etatu

Pracownik wynagradzany wg ZUZP
Wynagrodzenie przed zmniejszeniem
Składniki
kwota brutto w zł
Wynagrodzenie zasadnicze
2 660,00 zł
Dod. za staż pracy (10%)
266,00 zł
Ekw za deputat węglowy
164,00 zł
Premia procentowa (14%)
372,40 zł
Dod za pracę w niedzielę i święta - 20,00 godz.
316,67 zł
Dodatek za pracę w nocy - 24,50 godz.
94,79 zł
Dod. za pracę w warunkach uciążliwych - 30,91 godz.
52,62 zł
Razem
3 926,48 zł

Dodatki zmienne
Składniki
Wymiar czasu pracy
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r.

Stawka za 1 godz Dod. za pracę w niedzielę i święta

Stawka za godzinę pracy w warunkach uciążliwych (11%)

Stawka za 1 godz dod. za pracę w nocy

Dane
168 godz.

Wynagrodzenie zmniejszone o 10%
Składniki
Wynagrodzenie zasadnicze
Dod. za staż pracy (10%)
Ekw za deputat węglowy
Premia procentowa (14%)
Dod za pracę w niedzielę i święta - 20,00 godz.
Dodatek za pracę w nocy - 24,50 godz.
Dod. za pracę w warunkach uciążliwych - 30,91 godz.
Razem

Algorytm naliczenia

Dodatki zmienne - stawka za godzinę nie ulegnie zmianie
Składniki
Dane
Wymiar czasu pracy (poniejszony o 10%)
151,2 godz.
Minimalne wynagrodzenie (poniejszone o 10%)

2 600,00 zł
wynagrodzenie zasadnicze/wymiar
15,83 zł czasu pracy danego miesiąca

minimalne wynagrodzenie w 2020 r.
/wymiar czasu pracy danego
1,70 zł miesiąca*11%

minimalne wynagrodzenie w 2020 r.
/wymiar czasu pracy danego
3,87 zł miesiąca*25%

kwota brutto zł
2 394,00 zł
239,40 zł
147,60 zł
335,16 zł
316,67 zł
94,79 zł
52,62 zł
3 580,24 zł

stawka za 1 godz. dod. za pracę w niedzielę i świąta

Algorytm naliczenia

2 340,00 zł
wynagrodzenie zasadnicze
pomniejszone o 10%/wymiar
15,83 zł czasu pracy danego miesiąca

stawka za godzinę pracy w warunkach uciążliwych (11%)

minimalne wynagrodzenie za
pracę w 2020 r. dostosowane
do wymiaru etatu/wymiar czasu
1,70 zł pracy danego m-ca*11%

Stawka za 1 godz. dod. za pracę w nocy

minimalne wynagrodzenie za
pracę dostosowany do
obniżonego etatu /wymiar czasu
pracy dostosowany do wymiaru
3,87 zł etatu w danym miesiącu*25%

Pracownik wynagradzany wg. krotności
Wynagrodzenie przed zmniejszeniem
Składniki
Wynagr. wg krotności
1,00

Dod.za pracę w nocy - 48,00 godz.
Dod.za pracę w niedziele i święta - 12 godz.
Razem

Dodatki zmienne
Składniki
wymiar czasu pracy
minimalne wynagrodzenie w 2020 r.

stawka dodatku za pracę w nocy

stawka dodatku za prace w niedziele i święta
Informacja przygotowana w dniu 12.05.2020 r.

Dane
4 280,39 zł

Algorytm naliczenia

minimalne wynagrodzenie za pracę w
2020 r./wymiar czasu pracy danego
148,57 zł miesiąca*20%
wynagrodzenie wg krotności/wymiar
305,76 zł czasu pracy danego miesiąca
4 734,72 zł

Dane
168 godz.
2 600,00 zł

Algorytm naliczenia

minimalne wynagrodzenie za pracę w
2020 r. /wymiar czasu pracy danego
3,10 zł miesiąca*20%
wynagrodzenie wg. krotności/wymiar
25,48 zł czasu pracy danego miesiąca

Wynagrodzenie zmniejszeniu 10%
Składniki
Wynagr. wg krotności - 1,00

Dod.za pracę w nocy - 48,00 godz.
Dod.za pracę w niedzielę i święta - 12 godz.
Razem

Dane
3 852,35 zł

148,57 zł
305,76 zł
4 306,68 zł

Dodatki zmienne po pomniejszeniu o 10% - stawka godzinowa nie
ulegnie zmianie
Składniki
Dane
wymiar czasu pracy(poniejszony o10%)
151,2 godz.
minimalne wynagrodzenie(poniejszone o10%)
2 340,00 zł

stawka dodatku za pracę w nocy

stawka dodatku za prace w niedziele i święta

Algorytm naliczenia

minimalne wynagrodzenie w
2020 r. dostosowane wymiaru
3,10 zł etatu/wymiar miesiąca*20%
wynagrodzenie wg. Krotności do
stosowane do wymiaru
25,48 zł etatu/wymiar miesiąca

