
POWIATOWE CENTRUM
PO}TOCY RODZINIE

78-100 Szczecinek, ul. Watraczna 1

Ntp 873-1 6.33.1 83, REGON 330960069
tel.lfax 94 71 37 101

ZARZADZENIB NR 5/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
z dnia 04 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownik6w Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Szczecinku.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzqdowych
(Dz.U . z 20 l9r., poz. 1283 z p62n. zm.) zarzqdzam wprow adzenie

REGULAMINU WYNAGRAD ZANIA PRAC OWI\IIK6W POWIATOWEGO CENTRT]M
POMOCY RODZINIE W SZCZECINKU

I. Postanowienia og6lne

S 1. 1. Regulamin wynagradzania pracownik6w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku, Twany dalej Regulaminem okreSla:

a) wymagania kwalifikacyjne pracownik6w i szczeg6Lowe warunki wynagradzania,

b) warunki przyznawania oraz warunki i spos6b wyplacania nagr6d innych ni2 nagroda
jubileuszowa,

c) warunki i spos6b przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.

2. Regulamin obowi4zuje pracownik6w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, z wyj4tkiem osob zarz4dzaj4cych zgodnie
z art. 128 $ 2 pkt. 2 Kodeksu Pracy tj. dyrektora i zastgpcy dyrektora.

$ 2.Ilekroi w Regulaminie jest mowa o:

a) ,,Dyrektorze" - ozrraczato Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

b) ,,Centrum" - ozraczaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku,

c) ,,Pracowniku"- oznacza to osobg zatrtdnionq w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku,

,,Regulaminie" - oznacza regulamin wynagradzania pracownik6w Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Szczecinku zatrudnionych na podstawie umowy o pracg.

,,ustawie" - oznacza to ustawg z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz4dowych
( Dz. U. z20l9,poz.1282 zp62n. zm.).

,,najnilszym wynagrodzeniu"- oznacza najni2sze wynagrodzenie zasadnicze
w I kategorii zaszeregowania okre6lone w zalqczniku Nr 1 cz. B do rozporz4dzenia Rady
Ministr6w z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz4dowych
( Dz. U. z20l\r.,poz.936 zp62n. zm.).

,,rozporz4dzeniu"- ozuacza to rozporz1dzenie Rady Ministr6w z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracownik6w samorz4dowych ( Dz. U. z 2018r. , poz.936 z p62n.
zm.).

d)

e)

g)



$ 3. Pracownik wla$ciwy ds. kadr zapoznaje z treici1 Regulaminu kaZdego przyjmowanego do pracy
Pracownika przed rozpoczgciem przez niego pracy. Oswiadczenie Pracownika
o zapoznaniu sig z Regulaminem zostaje dol4czone do jego akt osobowych.

II. Wymagania kwalifikacyjne i szczeg6lowe warunki wynagradzania

$ 4. Wprowadza sig szczeg6Nowe wymagania kwalifikacyjne Pracownik6w, kategorie zaszeregowania
na poszczeg6lnych stanowiskach oraz stanowiska, na kt6rych przydzielany bgdzie dodatek
funkcyjny, stanowi4ce zal4cznikNr 1 do Zarzqdzenia.

$ 5.1. Pracownikowi pr4rsluguje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz
posiadanych kwalifikacji zawodowych.

2. Pracownikowi przysluguje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletniq prac7, dodatek
funkcyjny, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w zwi4zku z przejlciem na emeryturg
lub rentg z $avLu niezdolno6ci do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach
okre6lonych w odrgbnych przepisach.

3. Zasady przyznawania i wyplacania dodatku za wieloletni1 prac1, nagrody jubileuszowej,
odprawy w zwiqzku z przej{ciem na emeryrturg lub rentg zty1;rrhr niezdolnoSci do pracy okreSla
ustawa oraz rozpotz1dzenie.

4. W uzasadnionych przypadkach pracodawca mo2e skr6cii pracownikowi staz pracy .vqlmagany

na danym stanowisku, z wyl1czeniem stanowisk, dla kt6rych wymagany jest okres pracy
zawodowej, kt6ry reguluj4 odrgbne przepisy orazprzepisy art. 6 ust. 4 ustawy.

$ 6. l.Wynagrodzenie uzyskane przezpracownika zaprzepracowany w pelnym wymiarze czasu pracy
miesi4c kalendarzowy nie moze byd ni2sze od minimalnego wynagrodzenia zgodnie z tstawq,
z l0 paldziemika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za praca

( Dz.U. z2018,poz.2177 zp62n. zm.).

2. Jeheli wynagrodzenie jest ni?sze od minimalnego wynagrodzenia, pracownikowi przysluguje
stosowne wyr6wnanie, wyplacane za okres kaLdego miesi4ca lqcznie
z vrry ptatq wynagrodzenia.

3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepelnym wymiarze czasu pracy pr4rsluguje wynagrodzenie
zasadnicze i inne skladniki wynagrodzenia w wysokoSci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy
okreSlonego w umowie o praca.

4. Wynagrodzenie za wykonan4 praca wyplacane jest przelewem do 26. dnia kaZdego miesi4ca
na wskazany przez pracownika rachunek bankowy.

5.Mo21iwa jest wyplata wynagrodzenia do r4k wlasnych pracownika. W6wczas pracownik jest
zobowi4zany do zlozenia odpowiedniego wniosku dotycz4cego takiej formy wyptaty
wynagrodzenia.

6.W przypadku gdy ustalony dziehwyptaty za pracg jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie
wyptaca sig w dniu roboczl'rn poprzedzaj4cym ten termin.

7. Ustala sig tabelg miesigcznych kwot wSmagrodzenia zasadniczego w poszczeg6lnych kategoriach
zaszeregowania, stanowiqc4 zal4cznik Nr 2 do Zarzqdzenia.



III. Warunki i spos6b przyzntwania nagr6d

8. l.Pracownikom moae by6 przyznana nagroda uznaniowa za szczeg6lne osi4gnigcia

w pracy zawodowej.

2. Tworzenie funduszu nagr6d i zasady przyznawania nagr6d dla pracownik6w okreSla zalqcznik
Nr 3 do Zarzqdzenia.

IV. Warunki i spos6b przyznuwtnia dodatku funkcyjnego i specjalnego

S 9. 1. Dodatek funkcyjny przysluguje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych
urzgdniczych.

2. Dodatek, o kt6rym mowa w ust.l przysluguje r6wniez na stanowiskach nienriqzanych
z kierowaniem zespolem, dla kt6rych w zalqczniku Nr I do Zarzqdzenia przewiduje sig dodatek

funkcyjny.

3. Wysoko5l przyznanego dodatku funkcyjnego nie moze byl nihsza ni2 IYo najnizszego

wynagr odzenia zasadniczego pracownika.

4. Dodatek funkcyjny jest wyplacany w pelnej wysoko6ci za okresy nieobecno6ci
w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolno6ci4 do pracy wywolan4 chorob4

oraz korzystaniem ze zwolnieri od pracy, kt6rych pracodawca ma obowi4zek tdzielil na

podstawie Kodeksu pracy oruz jego przepis6w wykonawczych. W razie nieobecnoSci

spowodowanej innymi okolicznoSciami jest proporcjonalnie zmniejszany

o liczbg godzintej nieobecno5ci.

5. Pracownik nabywa prawo do dodatku funkcyjnego zpocz4lkiem miesi4ca kalendarzowego.

6. WysokoS6 dodatku funkcyjnego dla poszczeg6lnych stanowisk okre5la tabela stanowi4ca

zaNqcznikNr 4 do Zarzqdzenia.

10. L Z tytutu okresowego zwigkszenia obowi4zk6w sfuZbowych lub powierzenia dodatkowych
zadafpracownikowi mo2e by6 przyztany dodatek specjalny

2. Zasady przyznawania dodatku specjalnego z wylqczeniem dodatku specjalnego wyplacanego
z program6w i projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w zewngtrznych,
w tym Unii Europejskiej dla pracownik6w okre6la zalqcznik Nr 5 do Zarzqdzenia.

3. Zasady przyznawania dodatku specjalnego wyplacanego z program6w i projekt6w
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w zewngtrznych, w tym Unii Europejskiej dla pracownik6w
okreSla zal1cznikNr 6 do Zarzqdzenia.

V. Dodatek za pracg w porze nocnej

11. 1. Na podstawie art. 1518$ 1 Kodeksu pracy Pracownikowi wykonuj4cemu pracA

w porze nocnej przysluguje dodatek do wynagrodzenia za kahdq godzing pracy

w wysokofici 20Yo stawki godzinowej wynikaj4cej z wynagrodzenta zasadniczego

Pracownika, nie nraszej jednak ni? 20 Yo godzinowej stawki wynikajqcej z minimalnego
wy nagr o dzenia za prac g, ustalone go na podstawie odrgbnych przepi s6w.

2.PorE nocn4 okreSla Regulamin Pracy.



VI. Postanowienia korficowe

$ 12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowi4zuj4 przepisy Kodeksu Pracy
z dnia 26 czewca 1974r. (Dz. U. z 20I9r. Nr 1040 z p62n. zm. ) i akt6w wykonawczych do
Kodeksu Pracy, rozporz4dzenia oraz ustawy.

$ 13. Wszelkie zmiany Regulaminu nastgpuj4 w formie pisemnej w trybie obowi4zuj4cym dla jego
ustalania.

$ 14. Wykonanie zarzqdzenia powierza sig pracownikowi ds. kadr.

$ 15. Traci moc:

Zarz4dzenie Nr 1612018 z dnia 08 sierpnia 2018 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Szczecinku z dnia w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownik6w
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

$ 16. Regulamin wchodzi w irycie w ci4gu 2 |ygodni od podania go do wiadomoSci pracownik6w,
poprzez wylo2enie do wgl4du w pok. Nr 15 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
ul. Wiatraczna 1.

Centrum



Zal4cznikNr 1 do Zarz4dzenia Nr 5/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
w Szczecinku z dnia 04 maja 2020r.

Tabela stanowisk, wymaganych kwalifikacji, kategorii zaszeregowania na
poszczeg6lnych stanowiskach oraz stanowisk, na kt6rych przydzielany bgdzie dodatek
funkcyjny

Lp. Stanowisko Minimalny
poziom
wlmagrodzenia
zasadniczego;
Kategorie
zaszetegowania

Max stawka
dodatku
funkcyjnego

Wyksztalcenie oraz
umiejgtnoSci
zawodowe

Staz pracy
( w latach)

Stanowiska kierownicze urzgdnicze

I Kierownik zespolu X-XIX
6

WyLsze"

3

2. Gl6wny ksiggowy XVI-XIX 7 wg odrgbnych
przepis6w

Stanowiska urzgdnicze

J. Ksiggowy VI-xrv WyLsze"

Srednie' ).

4. Starszy specjalista X-XVI WyZsze" ?

5. Specjalista VIII. XVI WyLsze" )
Srednie' 3

6. Referent V-X Srednie'

Mlodszy ksiggowy V-X Srednie'

8. Gl6wny specjalista XII-XVII WyLsze 4

9. Radca prawny XIII.XVII wg odrgbnych przepis6w

10" Samodzielny referent VII-XVI Wylsze' )
11 Srednie 4

t2. Starszy referent VI.XIV WyZsze"

13. Srednie' )
t4. Starszy ksiggowy VII-XVI WyLsze' ).

15. Srednie' 4

t6" Administrator XII-XVII WyLsze"

Srednie' 4



17. Starszy administrator XIII.XVII WyZsze" 3

Srednie' 6

18. Archiwista VII-XVI Srednie'

19. Inspektor IX.XVI WyLsze" I
Srednie' 3

20. Starszy inspektor IX.XVI WyZsze" 2

Srednie' 4

Stanowiska pomocnicze i obslugi

2r. Pracownik socjalny XIII - XVII WyZsze wg odrgbnych
przepis6w

XII - XVI Srednie wg odrgbnych
przepis6w

22. Starszy pracownik
socjalny

XIV. XVII Wylsze wg odrgbnych
przepis6w

7

XIII-XVII Srednie wg odrgbnych
przepis6w

)

23. Specjalista pracy
socjalnej

XIV - XVII

Wylsze wg odrgbnych
przepis6w albo dyplom

pracownika socjalnego i
specjalizacja I stopnia w
zawodzie pracownik
socjalny

3

24. Gl6wny specjalista XVI-XIX Wyhsze ( kierunek
studi6w w zakresie np.
pedagogiki, logopedii,
psychologii )

5

Wylsze wg odrgbnych
przepis6w i specj alizacj a

II stopnia w zawodzie
oracownik socialnv

6

25. Starszy specjalista
pracy socjalnej
koordynator

XVI-XVIII Wylsze wg odrgbnych
przepis6w albo
dyplom pracownika
socjalnego i
sp ecj alizacj a II stopnia
w zawodzie pracownik
socjalny

26. Starszy specjalista
pracy socjalnej

XV.XVII Wyhsze wg odrgbnych
przepis6w albo
dyplom pracownika
socjalnego i
specjalizacja II stopnia
w zawodzie pracownik
socjalny

27. Starszy specjalista
pracy zrodzinq xIv-xvII

Wyhsze ( kierunek
studi6w w zakresie
pedagogiki, psychologii
lub na kierunku nauki o
rodzinie



28. Specjalista pracy
zrodzina

xIII-xvII Wylsze ( kierunek
studi6w w zakresie
pedagogiki, psychologii
lub na kierunku nauki o

rodzinie

3

29. Starszy koordynator
rodzinnej preczy
zasteoczei

XV- XVII Wg odrgbnych
przepis6w

30. Koordynator
rodzinnej pieczy
zaste0czei

XIV-XVII Wg odrgbnych
przepis6w

31. Mtrodszy koordynator
rodzinnej pieczy
zastepczei

XI-XIV Wg odrgbnych przepis6w

32. Starszy wychowawca
- koordynator

XVI-XVIII Wg odrgbnych przepis6w

aa
JJ. Starszv wvchowawca XV. XVIII Wg odrgbnych przepis6w

34. Wychowawca XIV-XVII Wg odrgbnych przepisow

35. Mlodszy
wychowawca

XIII.XVII Wg odrgbnych przepis6w

36. Starszy terapeuta XIV-XVII Wyisze' 5

37. Terapeuta XIII-XVII WyLsze

38. Opiekun VII.XVI Srednie'albo szkola
asystentek
medycznych

I

39. Starszy opiekun XI.XVI Srednie'albo szkola
asystentek
medycznych

f,

40. Mlodszy opiekun v-x Srednie'albo szkola
asystentek
medycznych

4l Starszy asystent osoby
niepelnosprawnej

XI-XVI Dyplom w zawodzie
lub zaiwiadczenie o

ukofczeniu
kwalifikacyjnego
kursu zawodowego w
zawodzie

42. Asystent osoby
niepelnosprawnej

V[-XVI Dyplom w zawodzie
lub zaSwiadczenie o
ukofczeniu
kwalifikacyjnego
kursu zawodowego w
zawodzie

43. Pomoc
administracvina

ilI.IX Srednie'



44. Psycholog, pedagog XVI-XVIII Wg odrgbnych
przepis6w

45. Zaopatrzeniowiec VII.XVI Srednie' I
Zasadnicze

46. Magazynter V-X Srednie I

Zasadnicze 7

47 Kierowca samochodu
towarowo-osobowego

IX-XVI Wg odrgbnych
przepis6w

48. Kierowca samochodu
osoboweso

v-x Wg odrgbnych
przepis6w

49. Konserwator v-x Srednie'
Zasadniczea

50. Starszy konserwator VI-XI Zasadnicze' 3

51 Sekretarka IV-X Srednie'

52. Pracownik II stopnia
wykonuj4cy zadania
w ramach rob6t
publicznych lub prac
interwencyjnych

X. XIII Wy2sze' J

VIII - XIII Wyhsze" 4

VIII - XII Srednie' 5

VII . XII WyZsze )
VII- XI Srednie' 4

53. Pracownik I stopnia
wykonuj4cy zadania
w ramach rob6t
publicznych lub prac
interwencvinvch

VI-XI WyZsze2

V-XI Srednie'
7

54. Sprz4taczka
I - VIII

Podstawowe

55. Goniec I-VIII Podstawowe

1) Szczeg6lowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wyksztalcenia i stazu pracy dla
kierowniczych stanowisk urzgdniczych i stanowisk urzgdniczych, na kt6rych stosunek
pracy nawi4zano na podstawie umowy o pracg, uwzglgdniaj? wymagania okreSlone w
ustawie, przy czym do stazu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach
urzgdniczych wlicza sig wykonywanie dziaNalnoSci gospodarczej, zgodnie z afi. 6
ust.4 pkt 1 ustawy.
Wymagane kwalifikacje dla pracownik6w sluZby bezpieczenstwa i higieny pracy
okreSlaj 4 odrgbne przepisy.

2) W y Zsze odpowiedniej sp ecj alno 5 ci umoZliwiaj 4ce wykonywan ie zadad na stanowi sku,
a w odniesieniu do stanowisk urzgdniczych i kierowniczych stanowisk urzgdmczych,
na kt6rych stosunek pracy nawiqzano na podstawie umowy o pracg, a takZe
wymagania okreSlone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.

3) Srednie o profilu og6lnym lub zawodowym umozliwiaj4ce wykonywanie zadah na
stanowisku, & w odniesieniu do stanowisk urzgdniczych i kierowniczych stanowisk
urzgdmczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Zasadnic,ze zawodowe umoZliwiaj 4ce wykonywanie zadan na stanowisku.
5) Podstawowe i umiejgtnoSi wykonywania czynnoSci na stanowisku.



ZaN1cznlkNr 2 do ZarzqdzeniaNr 5/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

w Szczecinku z dnia 04 maia 2020r.

Kwoty minimalne g o or az maksymalne go mie sigc zne go poziomu wynagro dzenia
zas adnicze go ustalone go w kate gor iach zaszere gow ani a

Kategoria zaszeregowania Kwota w zlotych
min-max

I 1700-2600

il 1720- 2600

III 1740-2600

IV 1760-2600

V 1780-2650

VI 1800-2700

VII 1820-2900

vur 1840-3100

IX 1860-3300

X 1880-3400

XI 1900-3550

XII 1950-3750

XUI 2000-3800

XIV 2050-4200

XV 2100-4800

XVI 2150-5200

xvu 2200-6000

XVIII 2250-6500

XIX 2400-7000



ZalqcznikNr 3 do Zarz4dzeniaNr 5/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

w Szczecinku z dnia 04 maia 2020r.

Zasady przyznawania nagr6d pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szczecinku

$ l.W ramach posiadanych Srodk6w na wynagrodzenia tworzony jest fundusz nagr6d
w wysokoSci do 5Yo wynagrodzenia rocznego, zprzeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla
pracownik6w. W ramach oszczgdnoSci na wynagrodzeniach pracownik6w, moZliwe jest
zwigkszenie funduszu nagr6d dla pracownik6w ponad wysoko6d znajdujqcq sig w planach
budZetowych na dany rok.

$ 2. Nagrody przyznaje Dyrektor w ramach posiadanych Srodk6w z wlasnej inicjatywy lub na
wniosek bezpoSrednich przeLo2onych pracownik6w.

s 3. 1.

2.
a
J.

Przyznanie nagr6d ma na celu stworzenie dodatkowej zachgty materialnej dla
szczeg6lnie sumiennego wykonywania przez pracownik6w powierzonych zadan.
Nagrody maj4 charakter motywacyjny, a ich wysokoSl molebyd zr6hnicowana.
Nagrody maj4 charakter uznaniowy, a nie przyznanie ich nie moae stanowid
podstawy do roszczeni a z tego tytulu.

S 4. 1. Decyzjg o przyznaniu nagrody i jej wysokoSci podejmuje Dyrektor Centrum.
2. WysokoSd nagrody udzielanej pracownikowi jest przyznawana w formie uznaniowej

za:

a) wykonywanie zadah v'rykraczajqcych poza obowi4zki okreslone w zakresie
czynnoSci,

b) podejmowanie inicjatyw w usprawnianiu pracy nazajmowanym stanowisku,
c) podwyZszenie kwalifikacji zawodowych niezbgdnych do pracy w Centrum, jeaeli

pracownik nie korzystal z jakiejkolwiek formy pomocy z Centrum
( dofinansowanie do czesnego, koszt6w szkolenia, dojazd6w, zakwaterowania czy
platnych urlop6w szkoleniowych ).

d) uzyskanie okresowej oceny pozytywnej na poziomiebardzo dobrym,
e) wzorowe i terminowe wykonywanie przydzielonych zadah nie ujgtych

w zakresie czynnoSci,

D wzorowQ wsp6lprac9 ze wszystkimi dziaNami Centrum majqc4 na celu
wykonywanie wszystkich zadaf na najwyZszym poziomie z zachowaniem zasad
szacunku, terminowo6ci i dbaloSci o wizerunek Centrum, ze szczeg6lnym
uwz gl gdni e niem zadah v,rykr aczaj qcy ch p o za z akre s czynno S c i.

3. Pracownik mohe byd pozbawiony nagrody za:
a) niedbale wykonywanie zadah okreslonych w zakresie czynnoSci lub ich

wykonylvanie nieterminowo,
b) nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
c) upomnienia ustne lub na piSmie za niewykonanie poleceri przeloaonych,
d) otrzymaN negatywn4 oceng okresow4,
e) niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystal zwolnienie lekarskie,
0 przystqpil do pracy w stanie nietrze?wym,
g) z wlasnej winy wyrz4dzil szkodg Centrum,
h) popelnienie innych wykroczerl sluZbowych okreSlonych odrgbnymi przepisami.

$ 5. O przyznaniunagrody pracownik jest informowany w formie pisemnej. Kopig pisma zaNycza
sig do akt osobowych pracownika.

$ 6. Nagrody mog4 byc przyznawane pracownikom w ci4gu calego roku.



ZatqcznikNr 4 do Zarz4dzeniaNr 5/2020
Dvrektora Powiatoweso Centrum Pomocv

w Szczecinku 
"-.dniu}4 

maia2)20;.

Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracownik6w
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Stawka dodatku
funkcyjnego

Procent najniZszego
wyn agro d zenia z as adnicz e go

do 40

do 60

do 80

do 100

do 120

do 140

do L60

do 200

do 250



ZalqcznikNr 5 do Zarz4dzeniaNr 5 /2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

w Szczecinku zdnia}4 maja2020r.

Zasady prryznawnnia dodatku specjalnego dla pracownik6w Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Szczecinku z wyl4czeniem dodatku specjalnego wyplacanego
z program6w i projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w zewngtrznych, w tym Unii
Europejskiej

$ 1. l. Pracownikom moZe by6 przyzrLany dodatek specjalny, zwany dalej ,,dodatkiem"
z tylvlu okresowego zwigkszenia zakresu obowi4zk6w sluZbowych lub powierzenia

dodatkowychzadatt.

2. Dodatek przyznawany rraczas okreSlony.

$ 2. 1. Dodatek jest wyplacany w ramach posiadanych Srodk6wna wynagrodzenia.

2. Dodatekspecjalny jest wyplacany w pelnej wysokoSci za okresy pieobecno5ci w pracy

spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnoSci4 do pracy wywolan4 chorob4

orczkorzystaniem ze zwolnieri od pracy, kt6rych pracodawca ma obowiqzek udzieli6
na podstawie Kodeksu pracy oraz jego przepis6w wykonawczych. W ruzie

nieobecnoSci spowodowanej innymi okolicznoSciami jest proporcjonalnie
zmniejszany o liczbg godzintej nieobecnoSci. i, r

$ 3. Dodatek dla pracownik6w przyznaie Dyrektor z wlasnej inicjatywy.

$ 4. Wyplata doddtku specjalnego dokonywdnabEdzie w dniu wyplaty wynagrodzeniaza
praca.

l



ZalqcznikNr 6 do Zarz4dzeniaNr 5 /2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

w Szczecinku z dnia}4 maja2020r.

Zasady przyznawania dodatku specjalnego wyplacanego z program6w i projekt6w
wsprilfinansowanych ze Srodk6w zewngtrznych, w tym Unii Europejskiej dla
pracownik6w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

S 1. 1. Pracownikom moze byi przyznany dodatek specjalny wyplacany z program6w
i projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w zewngtrznych, w tym Unii Europejskiej,
zwany dalej ,,dodatkiem" z tytvNu okresowego powierzenia dodatkowych zadan
zwi4zanych z pracq na rzecz program6w i projekt6w wsp6lfinansowanych z Unii
europejskiej.

2. Dodatek przyznawanyjest naczas okreSlony.

$ 2. 1. Dodatek jest wyplacany w ramach posiadanych Srodk6w na wynagrodzenia.

2. Dodatek jest wyplacany za rlo{c przepracowanych w danym miesi4cu godzin
okreSlonych we wniosku o dofinansowanie projektu lub programu
wsp6lfrnansowanego ze Srodk6w zewngtrznych na dany rok. W przypadku braku
okreSlenia we wniosku Iiczby godzin, zostaje ona wskazanaprzez Dyrektora.

3. W przypadku nieprzepracowania w danym miesi4cu godzin (np.z powodu urlopu
wypoczynkowego, zwolnienie lekarskie), o kt6rych mowa w ust. 2 pracownik
zobowi4zany jest odpracowac nalebne godziny w okresie do jednego miesi4ca
nastgpuj4cego po tym miesi4cu. Zapis me dotyczy grudnia.

4. Wynagrodzenie za godziny, o kt6rych mowa w ust. 3 zostanie wyplacone po
przedstawieniu przez pracownika karty czasu pracy przepracowanych zaleglych
godzin.

5. W przypadku braku mo2liwoSci odpracowania naleZnych godzin, o kt6rych mowa
w ust. 3 dodatek zostaie wstrz'lrmanv.

S 3. Dodatek dla pracownik6w przyznaje Dyrektor zwNasnej inicjatywy.

S 4. Wyplata dodatku specjalnego dokonywana bgdzie w dniu wyplaty wynagrodzenia za
praca.


