
ZARZĄDZENIE Nr 3/2018
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy

z dnia 1.10.2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników
Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku 

Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze  zm.), art. 
39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1260  ze zm.)  oraz  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  15  maja  2018  r.  w sprawie  wynagradzania 
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 r.

§ 3

Jednocześnie traci moc regulamin wynagradzania pracowników ustalony Zarządzeniem nr 3/2012 
z dnia 11.01.2012 r.



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 3/2018 Kierownika 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Osieku z dnia 01.10.2018 r.

REGULAMIN

WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH 

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W OSIEKU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, określa:

1) wymagania kwalifikacyjne pracowników;
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym minimalny i maksymalny poziom wynagrodzenia 

zasadniczego;
3) warunki  przyznawania  oraz warunki i  sposób wypłacania premii  i  nagród innych niż nagroda 

jubileuszowa;
4) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.

§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.);

2) rozporządzeniu – należy przez to  rozumieć rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia  18 marca  
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.)

3) kodeksie - należy przez to rozumieć ustawę z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 917 ze zm.), 

4) kierowniku  –  należy  przez  to  rozumieć  Kierownika  Środowiskowego  Domu  Samopomocy 
w Osieku;

5) pracowniku  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  zatrudnioną  w  Środowiskowym  Domy 
Samopomocy w Osieku na podstawie umowy o pracę;

6) pracodawcy – rozumie się przez to Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku;

7) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych 
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku.

§ 3
Regulamin  obowiązuje  pracowników zatrudnionych  w Środowiskowym  Domu  Samopomocy 

w Osieku na podstawie umowy o pracę.

§ 4
Nowozatrudniony  pracownik  przed  rozpoczęciem  pracy  zapoznaje  się  z  niniejszym 

Regulaminem, a oświadczenie o zapoznaniu się nim zostaje dołączone do jego akt osobowych.

§ 5
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe 

od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 



za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.).

§ 6
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie 

zasadnicze  i  inne  składniki  wynagrodzenia  -  w wysokości  proporcjonalnej  do  wymiaru czasu pracy 
określonego w umowie o pracę.

Rozdział 2

Wymagania kwalifikacyjne pracowników

§ 7
1.  Kategoria  zaszeregowania  pracownika  zależna  jest  od  zajmowanego  stanowiska  i  posiadanych 
kwalifikacji zawodowych.
2. Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika kategorii zaszeregowania podejmuje Kierownik.
3.  Wymagania  kwalifikacyjne  pracowników  na  poszczególnych  stanowiskach  pracy  określa  tabela 
stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu.

Rozdział 3 

Szczegółowe warunki wynagradzania 

§ 8
1.  Pracownikom  przysługuje  wynagrodzenie  zasadnicze  oraz  dodatkowe  składniki 

wynagrodzenia: 
a. dodatek za wieloletnią pracę,
b. dodatek funkcyjny,
c. dodatek specjalny,
d. dodatek w porze nocnej za pracę,
e. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
f. nagroda jubileuszowa,
g. nagroda z funduszu nagród,
h. dodatkowe wynagrodzenie roczne,

2.  Pracownikowi przysługują również inne świadczenia związane z pracą:

1) jednorazowa odprawa w zawiązku z  przejściem na emeryturę  lub rentę  z  tytułu  niezdolności  
do pracy,

2) odprawa  pieniężna  w  związku  z  rozwiązaniem  stosunku  pracy  z  przyczyn  nie  dotyczących  
pracowników 
3. Decyzję, o ustaleniu dla danego pracownika wysokości wynagrodzenia, podejmuje Kierownik. 
4. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie 

zasadnicze i  inne składniki  wynagrodzenia  – w wysokości  proporcjonalnej  do wymiaru  czasu pracy 
określonego w umowie o pracę.

5.  Minimalne  i  maksymalne  kwoty  w  złotych  miesięcznego  poziomu  wynagrodzenia 
zasadniczego określa załącznik nr 3 do regulaminu.

6. Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje w formie przelewu na konto bankowe pracownika.
7. Wynagrodzenie za pracę i za czas niezdolności do pracy wypłacane jest z dołu do 28 dnia  

każdego miesiąca, a jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wypłata wynagrodzenia następuje 
w dniu poprzedzającym.

Rozdział 4 

Warunki i sposób wypłacania dodatku za wieloletnią pracę 



§ 9
1. Dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej „dodatkiem” przysługuje po pięciu latach pracy 

w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta za każdy kolejny rok 
pracy o 1% aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2.  W  przypadku,  gdy  praca  w  Środowiskowym  Domu  Samopomocy  stanowi  dodatkowe 
zatrudnienie,  do  okresu  dodatkowego  zatrudnienia  nie  podlegają  zaliczeniu  okresy  zatrudnienia 
podstawowego.

3. Dodatek przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni 
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego 
tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
5.  Do  okresów  pracy  uprawniającej  do  dodatku  wlicza  się  wszystkie  zakończone  okresy 

zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu 
pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Rozdział 5

Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego

§ 10
1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowisku:

• Główny Księgowy
2. Tabelę stawek dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 2 do regulaminu.
3. Za czas usprawiedliwionej niezdolności do pracy z powodu choroby lub opieki nad dzieckiem 

albo  innym  członkiem  rodziny,  zmniejsza  się  wysokość  dodatku  funkcyjnego  –  za  każdy  dzień 
nieobecności z tego powodu, a w przypadku niezdolności do pracy trwającej cały miesiąc – dodatek 
funkcyjny nie przysługuje. 

§ 11
1.  Z tytułu  okresowego zwiększenia  obowiązków służbowych  lub  powierzenia  dodatkowych 

zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, pracodawca może przyznać pracownikowi,  
na czas określony nie dłuższy niż rok, dodatek specjalny.

2.  Dodatek specjalny jest  ustalany w zależności  od posiadanych środków na wynagrodzenia 
i przyznawany w wysokości do 40 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

Rozdział 6

Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania 
nagród z funduszu nagród

§ 12
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz z przeznaczeniem na 

nagrody uznaniowe w wysokości od 5% do 10% rocznych planowanych środków na wynagrodzenia dla 
pracowników  zatrudnionych  w Środowiskowym  Domu  Samopomocy  w  Osieku,  pozostający 
w dyspozycji Kierownika.

2. Wysokość funduszu określonego w pkt 1 może ulec podwyższeniu w przypadku wystąpienia  
oszczędności w funduszu płac.

3. Nagrodę Kierownikowi ŚDS w Osieku przyznaje Wójt Gminy Osiek, natomiast pracownikom 
ŚDS w Osieku nagrody przyznaje Kierownik.

4.  Nagrody  mają  charakter  uznaniowy  i  przyznawane  są  pracownikom  wyróżniającym  się  
w pracy zawodowej szczególnie za:



• podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania jednostki.

• podejmowanie działań mających na celu bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy.

• wydajność i operatywność w pracy.

• stopień trudności wykonywanych zadań.

• dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania powierzonych mu zadań i obowiązków.

• wykonywanie dodatkowych prac wychodzących poza zakres obowiązków.
5. Nagroda nie może być przyznana pracownikowi, który w ostatnim roku:

• został ukarany karą upomnienia lub nagany.

• opuścił dzień pracy bez usprawiedliwienia.
• niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystał zwolnienie lekarskie.

• przebywał w pracy w stanie nietrzeźwym.

• nie wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków.
6. Odpis zawiadomienia o przyznaniu pracownikowi nagrody składa się do jego akt osobowych.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 13
W sprawach nieuregulowanych  w niniejszym regulaminie  wynagradzania  mają  zastosowanie 

przepisy: ustawy, rozporządzenia, Kodeksu pracy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa  
pracy.

§ 14
Regulamin  wchodzi  w  życie  po  upływie  dwóch  tygodni  od  podania  go  do  wiadomości 

pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku.



Załącznik nr 1 
do Regulaminu wynagradzania 
pracowników zatrudnionych w 
Środowiskowym 
Domu Samopomocy

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH 
STANOWISKACH PRACY

Lp. Stanowisko
Kategoria 

zaszeregowania

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz 
umiejętności zawodowe

Staż pracy 
w latach

1. Główny księgowy XVI według odrębnych przepisów

2. Młodszy opiekun V
średnie3)

 
szkoła asystentek medycznych

3. Opiekun VII
średnie3)

1
szkoła asystentek medycznych

4. Instruktor terapii

VII

średnie i kurs specjalistyczny

 
5. Sanitariusz

podstawowe, kurs 
specjalistyczny i egzamin 

kwalifikacyjny

6.

Starszy wychowawca - 
koordynator

XVI według odrębnych przepisów

5

Psycholog  

Pedagog 3

7.

Starszy wychowawca

XV

według odrębnych przepisów 4

wyższe według odrębnych 
przepisów

4

Starszy wychowawca w 
placówce wsparcia 

dziennego

średnie według odrębnych 
przepisów

7

8.

Wychowawca

XIV

według odrębnych przepisów 2

Wychowawca w placówce 
wsparcia dziennego

wyższe według odrębnych 
przepisów

2

średnie według odrębnych 
przepisów

5

9.
Terapeuta zajęciowy

XIII wyższe2) -

XI

policealna szkoła 
odpowiedniej specjalności i 

tytuł zawodowy lub dyplom w 
zawodzie

-

10.

Młodszy wychowawca, 
młodszy wychowawca w 

placówce wsparcia 
dziennego

XIII według odrębnych przepisów  

11. Kierowca autobusu VII według odrębnych przepisów



Załącznik nr 2
do Regulaminu wynagradzania 
pracowników zatrudnionych w 
Środowiskowym 
Domu Samopomocy

TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO 
PRACOWNIKÓW ZARZĄDZAJĄCYCH

Lp. Stanowisko Poziom wynagrodzenia 
zasadniczego

Kwota dodatku funkcyjnego

1. Główny księgowy 1550-5000 Do 500 zł

                                                                                                      



Załącznik nr 3
do Regulaminu wynagradzania 
pracowników zatrudnionych w 
Środowiskowym 
Domu Samopomocy

TABELA MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria
zaszeregowania

Minimalna
kwota w złotych

Maksymalna
kwota w złotych

I 1100 2300
II 1120 2400
III 1140 2600
IV 1160 2800
V 1180 3000
VI 1200 3200
VII 1220 3400
VIII 1240 3600
IX 1260 3800
X 1280 4000
XI 1300 4200
XII 1350 4400
XIII 1400 4600
XIV 1450 4800
XV 1500 5000
XVI 1550 5200
XVII 1600 5400
XVIII 1650 5600
XIX 1700 5800

1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk 
urzędniczych i stanowisk urzędniczych,  na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę,  
uwzględniają  wymagania  określone  w  ustawie,  przy  czym  do  stażu  pracy  wymaganego  na  kierowniczych 
stanowiskach  urzędniczych  wlicza się  wykonywanie  działalności  gospodarczej,  zgodnie z art.  6 ust.  4 pkt 1 
ustawy.  Wymagane kwalifikacje  dla pracowników służby bezpieczeństwa i  higieny pracy określają  odrębne 
przepisy.

2)  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, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska. 

3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu 
do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska. 

4) Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.

5) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku. 


	REGULAMIN

