
 

ZARZĄDZENIE NR  2 /20 

KIEROWNIKA GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREMSZE 

z dnia  2 stycznia 2020 r. 

 

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Czeremsze 

  Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych ( Dz. U. 2019 r. poz. 1282 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 

2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U.  z 2018 r., poz. 936, Dz. 

U. z 2018 r., poz. 2437 ) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Czeremsze, w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Czeremsze z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości 

pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Kierownika   

                                                                                                                        Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Czeremsze 

                                                                                                                                                                          z dnia  2 stycznia 2020 r. 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW  

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

W CZEREMSZE 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych 

świadczeń i dodatków związanych z pracą. 

2. Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Czeremsze na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 2. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czeremch; 

2. ośrodku – rozumie się przez to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze; 

3. pracodawcy – rozumie się przez to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze 

reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze; 

4. pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Czeremsze na podstawie umowy o pracę 

5. regulaminie – rozumie się przez to Regulamin wynagradzania pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze; 

6. wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to miesięczne wynagrodzenie, określone 

w załączniku Nr 2 do Regulaminu. 

7. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 

maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r., 

poz. 936 ze zm. ); 

8. ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ). 

9. Kp – rozumie się ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1040 z późn. zm.). 

 

Rozdział II 

Wymagania kwalifikacyjne 

 

§ 4 



 

Minimalne wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania pracy na 

poszczególnych stanowiskach określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

Rozdział III 

Wynagrodzenie za pracę 

 

§ 5 

Pracownikowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie wynikające z przyznanej mu przez 

pracodawcę kategorii zaszeregowania i kwoty wynagrodzenia zasadniczego.  

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu z dołu najpóźniej w dniu 28 

każdego miesiąca. 

2. Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto bankowe pracownika lub gotówką 

na wniosek pracownika. 

§ 7 

W Ośrodku obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla 

poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania, stawek wynagrodzenia zasadniczego 

oraz innych dodatków. 

§ 8 

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i 

inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy 

określonego w umowie o pracę. 

 

Wynagrodzenie zasadnicze 

 

§ 9 

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz 

posiadanych kwalifikacji zawodowych. 

§ 10 

Wykaz stanowisk, wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach 

oraz kategorie zaszeregowania określa załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 11 

1. Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego pracownika, odpowiadająca kategorii 

osobistego zaszeregowania, ustalona jest na podstawie tabeli stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, stanowiącej załącznik Nr 1 do regulaminu i przysługuje za pełny wymiar 

czasu pacy. 

2. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę przez wskazanie 

kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi. 

3. Zmiana kwot właściwych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania nie wymaga 

zmiany umowy o pracę.  

 

 



 

Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego 

 

§ 13 

Poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownikowi przysługuje: 

1. dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 5 ustawy oraz § 7 rozporządzenia; 

2. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zgodnie z art. 42 ustawy; 

3. wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, zgodnie z art. 42 ustawy; 

4. pracownikom socjalnym, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w 

środowisku przysługuje dodatek zgodnie z art. 121 ust. 23a ustawy o pomocy społecznej. 

 

§ 14 

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń pracownikom może być przyznany: 

1. dodatek funkcyjny; 

2. dodatek specjalny; 

3. nagroda; 

4. premia 

 

§ 15 

Dodatek funkcyjny 

1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na kierowniczych 

stanowiskach urzędniczych. 

2. Dodatek funkcyjny wypłacany jest razem z wynagrodzeniem zasadniczym. 

3. Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 16 

Dodatek specjalny 

1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych 

zadań pracodawca może przyznać pracownikowi na czas określony nie dłuższy niż rok, 

dodatek specjalny. 

2. Dodatek, którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości do 40% łącznie wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a jego wysokość uzależniona jest od zakresu 

obowiązków oraz od stopnia złożoności lub odpowiedzialności z tytułu powierzonych 

zadań dodatkowych lub zwiększonych obowiązków. 

3. Dodatek dla pracowników przyznaje Kierownik Ośrodka. 

4. Dodatek dla Kierownika przyznaje Wójt Gminy. 

5. Wypłata dodatku specjalnego dokonywana jest w dniu wypłaty wynagrodzenia za pracę. 

§ 17 

Nagroda 

1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z 

przeznaczeniem na nagrody pracownikom. 



 

2. Nagroda ma charakter uznaniowy i przyznawana jest za całokształt osiągnięć w pracy oraz 

prawidłowość i efektywność pracy. Pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej 

wypłatę. 

3. Nagrody okazjonalne przyznaje się np. z okazji dnia Pracownika Socjalnego itp., a także w 

innych terminach, jeżeli istnieją szczególne osiągnięcia i okoliczności uzasadniające 

wyróżnienie pracownika. 

4. Wysokość przyznanej nagrody określana jest indywidualnie i zależy od: 

a) stopnia złożoności i trudności wykonywanych zadań; 

b) przejawianych inicjatyw w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości; 

c) wykonywania dodatkowych zadań poza zakresem czynności pracownika; 

d) efektywnego i terminowego wykonywania zadań. 

5. Nagrody pracownikom przyznaje Kierownik. 

6. Kierownikowi nagrodę przyznaje Wójt Gminy. 

7. Wysokość nagrody nie może przekroczyć 100% otrzymywanego przez pracownika 

wynagrodzenia miesięcznego brutto. 

8. Nagroda przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków 

wypłacanych z ZUS. W związku z tym nagrody nie wlicza się do podstawy wymiaru 

wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy 

oraz nie wlicza się do podstawy zasiłków wypłacanych z ZUS, ustalanej na podstawie art. 

41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368). 

 

§ 18 

Premia  

Dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze tworzy 

się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia fundusz premiowy w wysokości 20% 

planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze. 

1. Premia przyznawana jest przez Kierownika Ośrodka do wysokości 20% miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Kierownik Ośrodka przyznaje premie poszczególnym pracownikom. 

3. Premie Kierownikowi Ośrodka przyznaje Wójt Gminy. 

4. Premie wypłaca się w okresach miesięcznych w terminach, o których mowa w § 6 

niniejszego regulaminu. 

5. Ocenę wykonywania zadań premiowych pracowników dokonuje Kierownik Ośrodka, w 

stosunku do Kierownika - Wójt Gminy, kierują się następującymi kryteriami ogólnymi 

oceny pracowników: 

a) jakością i terminowością wykonywania ustalonych zadań; 

b) inicjatywą, samodzielnością w realizacji zadań, postawą wobec wszelkich dyspozycji ( 

poleceń ) przełożonych; 

c) przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż; 

d) stopnia dbałości o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i używania go zgodnie z 

przeznaczeniem; 

e) poszanowania i zabezpieczenia majątku na stanowisku pracy. 



 

6. Pracownik może zostać pozbawiony premii, lub premia za dany miesiąc może być 

obniżona w przypadkach: 

a) Otrzymania kary upomnienia lub nagany; 

b) Opuszczenia dnia pracy bez usprawiedliwienia; 

c) Stwierdzenia zaniedbań w wykonywaniu obowiązków służbowych, pogorszenia jakości 

pracy; 

d) Wyrządzenia szkody na rzecz GOPS z własnej winy; 

e) Zagarnięcia mienia; 

f) Naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

g) Nieprzestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

7. W przypadku, gdy określone przewinienie nastąpiło po naliczeniu premii lub po jej 

wypłaceniu za dany miesiąc, pozbawia się pracownika premii lub części premii w 

następnym miesiącu. 

 

§ 19 

Świadczenia pieniężne związane z pracą 

Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, również 

inne świadczenia pieniężne związane z pracą: 

1. Świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o przepisy art. 

92, 184 i 192 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące usprawnienia do świadczeń z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2. Świadczenia należne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w oparciu o 

art. 92 i 237¹ Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń; 

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy, na podstawie 

przepisów o tym wynagrodzeniu; 

4. Nagrody jubileuszowe, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 5 ustawy i § 8 rozporządzenia; 

5. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu 

niezdolności do pracy, zgodnie z art. 38 ust. 3 i 5 ustawy i § 9 rozporządzenia; 

6. Odprawa pośmiertna, zgodnie z art. 93 Kodeksu Pracy. 

7. Zwrot kosztów wyjazdów służbowych, zgodnie z art. 41 ustawy. 

8. Nagroda pracownikowi kończącemu studia wyższe z wynikiem pozytywnym. 

posiadającemu min. 2-letni staż pracy w Ośrodku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy, Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa pracy. 

§ 21 

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości 

pracowników. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla 

jego ustalenia.  

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu: 

                                                                  Data:                                            Podpis: 

1. …………………….........             ………………..                       ………………………… 

 

2. ………………………….              ………………..                     …………………………. 

 

3. ………………………….              ………………...                    …………………………. 

 

4. ………………………….              …………………                   …………………………. 

 

5. ………………………….              …………………                    ………………………… 

 

6. ………………………….             …………………..                   …………………………  

 

7. ……………………………             ……………………           ………………………........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1do Regulaminu Wynagradzania                                 

                                                                                                                                                     Pracowników Gminnego  Ośrodka  

                                                                                                                                                      Pomocy Społecznej  w Czeremsze 

                                                                                                                                                                      z dnia  2 stycznia 2020 r. 

 

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze na podstawie umowy o pracę 

 

Kategoria zaszeregowania Minimalna 

kwota  w 

złotych  

Maksymalna kwota w 

złotych 

I 1700  2500 

II 1720  2550 

III 1740  2800 

IV 1760  2850 

V 1780  2900 

VI 1800  3000 

VII 1820  3100 

VIII 1840  3200 

IX 1860  3400 

X 1880  4000 

XI 1900  4300 

XII 1920  4500 

XIII 1940  4600 

XIV 1960  4700 

XV 1980  4800 

XVI 2000  4900 

XVII 2100  5200 

XVIII 2200  5500 

XIX 2400  5800 

 

 

 



 

                                                                                                     Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagradzania    

                                                                                                                        Pracowników Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej  

                                                                                                                                                                                            w Czeremsze 

                                                                                                                                                                          z dnia  2 stycznia 2020 r. 

 

 

TABELA STANOWISK PRACOWNICZYCH,  

kategorie zaszeregowania  wskazujące minimalny i maksymalny miesięczny poziom  

wynagrodzenia zasadniczego, maksymalne stawki  dodatku funkcyjnego  oraz minimalne  

wymagania kwalifikacyjne.  

 

 

 

L.p. Stanowisko  Kategoria 

zaszeregowania 

Maksymalna 

stawka dodatku 

funkcyjnego 

Wykształcenie oraz 

umiejętności 

zawodowe 

Staż pracy  

(w latach) 

Stanowiska kierownicze urzędnicze 

1. Dyrektor, kierownik 

jednostki 

XIX 3 wyższe lub wg 

odrębnych 

przepisów 

5 lub wg 

odrębnych 

przepisów 

2. Główny księgowy 

 

 

XVI 3 wg odrębnych 

przepisów 

5 

3. Inspektor 

 

IX - wyższe 2 

4 Referent IX - wyższe 1 

Stanowiska pomocnicze i obsługi 

1. Pracownik II stopnia 

wykonujący zadania w 

ramach robót publicznych 

lub prac interwencyjnych 

XII - wyższe1) 3 

XI - wyższe1) - 

2. Pracownik I stopnia 

wykonujący zadania w 

ramach robót publicznych 

lub prac interwencyjnych 

X - średnie2) 3 

IX - średnie2) 2 

VIII - średnie2) - 

3. Starszy specjalista pracy 

socjalnej 

XIV - wyższe wg 

odrębnych 

przepisów 

5 

dyplom pracownika 

socjalnego i 

specjalizacja II 

stopnia w zawodzie 

pracownik socjalny 

4. Specjalista pracy socjalnej XIII - wyższe wg 3 

                                                 
1 Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i 

kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których  stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy  

o pracę, także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska. 
2 Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i 

kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, także wymagania określone w 
ustawie stosownie do opisu stanowiska. 



 

odrębnych 

przepisów 

dyplom pracownika 

socjalnego i 

specjalizacja I 

stopnia w zawodzie 

pracownik socjalny 

5. Asystent rodziny XIII - 

 

 

 

 

 

wyższe wg 

odrębnych 

przepisów 

 

średnie wg 

odrębnych 

przepisów 

3 

6. Starszy pracownik socjalny XIII - wg odrębnych 

przepisów 

5 

7. Pracownik socjalny XII - wg odrębnych 

przepisów 

- 

8. Aspirant pracy socjalnej IX - średnie2) - 

 Młodszy opiekun w OPS VII - podstawowe3) 1 

9. Opiekun w OPS VII - podstawowe4) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 



 

 
                                                                                                                                Załącznik nr 3 do Regulaminu  Wynagradzania                                 

                                                                                                                                                   Pracowników Gminnego  Ośrodka  

                                                                                                                                                     Pomocy Społecznej  w Czeremsze 

                                                                                                                                                                    z dnia  5 stycznia 2018 r. 

 

 

Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych 

 

Stawka dodatku funkcyjnego Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 

(kwota w złotych) 

1 440 

2 660 

3 880 

 

 

 

 


