
,ffiffi'
Zarzqdzenie nr I tzOtS

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
z dnia 3,1 npna- 2015r.

w sprawie zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników
zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

Na podstawie art. 772 Kodeksu pracy /tj. D2.tJ.2014. 1502/ o¡azRozdz. VI ust. 2 Regulaminu
Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomiu, ustala sig co nastgpuje:

$  l .
Wprowadzam nastgpujqce zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników zatrudnioirych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu:

I . Dotychczasowy rozdzial I. Podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

,rI. Podstawa Prawna:

l. Kodeks Pracy - art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. / tekst jednolity Dz.lJ.
20t4 .  15021.

2. Ustawa z dnia 2l listopada 2008 r. o pracownikach samorz?dowych /tekst jednolity
Dz. U. 2014.12021 .

3. Ustawa z dnia 12 marca2004r. o pomocy spolecznej ltekst jednolity D2.U.2015.163 z póán.
zm.l.

4. Rozporzqdzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorzqdowych /tekst jednolity Dz.U .2014.17 861 zwane dalej
rozporzqdzeniem".

2. W $ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Dodatków do wynagrodzenia:

- dodatek za wieloletni4 pracg,
- dodatek funkcyjny,
- dodatek za godziny nadliczbowe,
- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego,
- dodatek specjalny,
- dodatek emerytalny."

3. Dodaje siE $ 9a nastgpuj4cej treéci:

,,$ 9a

1. Po zloheniu na piSmie oSwiadczenia przez pracownika w sprawie rozwiqzania stosunku pracy
w trybie porozumienia stron w zwiqzku z przejéciem na emeryturg i akceptacji Dyrektora
jednostki, moZe byé przyznany dodatek emerytalny

2. Dodatek emerytalny moZe byé przyznany pracownikowi na okres nie dluZszy ni? dwanaScie
miesigcy przed faktycznym rozwiqzaniem stosunku pracy w trybie porozumienia stron w
zwi4zku z przejíciem na emeryturg.

3. Dodatek emerytalny moZe byó przyznany pracownikowi w kwocie nieprzekraczajqcej 30Yo
wynagro dzenia zasadn ic zego" .



4. Dotychczasowy $ 15 ust. 2 otwymuje brzmienie:

,,Z.Do podstawy wyliczenia wynagrodzefi za czas niezdolnoéci do pracy: zasilków opiekuúczlch,
chorobowych, macierzyriskich i Swiadczenia rehabilitacyjnego wlicza sig placg zasadniczq,
dodatek funkcyjny, dodatek emerytalny, dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego,
dodatek za godziny nadliczbowe i nocne, koszty zastgpstwa procesowego i dodatkowe
wynagrodzenie roczne oraz nagrody''.

$ 2 .
Zarzqdzenie wchodzi po uplywie 14 dni od podania go do wiadomo$ci pracowników.
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