
ZARZĄDZENIE Nr 6/2021
KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1282 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r .
poz.  1320  z  późn.  zm.),  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  15  maja  2018  r.  w  sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. Poz. 936 z późn. zm.),  §8 ust. 2
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu przyjętego Uchwałą Nr XLIII/694/2017 Rady
Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 380)
zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam  regulamin wynagradzania pracowników samorządowych w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Starym Sączu będącym załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Zobowiązuje  się  wszystkich  pracowników  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Starym  Sączu  do
zapoznania się z treścią regulaminu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4
Z dniem wejścia  w życie  regulaminu  traci  moc  ZARZĄDZENIE Nr  13/2018  KIEROWNIKA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia  regulaminu  wynagradzania  pracowników  samorządowych  w  Ośrodku  Pomocy
Społecznej w Starym Sączu.

Franciszek Tudaj
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Starym Sączu



ZARZĄDZENIE Nr 4/2022
KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z
2022 r. poz. 530), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r . poz. 1320 z
późn.  zm.),  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  25  października  2021  r.  w  sprawie
wynagradzania  pracowników  samorządowych  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1960),  §8  ust.  2  Statutu
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Starym  Sączu  przyjętego  Uchwałą  Nr  XLIII/694/2017  Rady
Miejskiej w Starym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 380)
zarządzam, co następuje:

§1

Załączniki nr 1, 2 i 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Ośrodku
Pomocy  Społecznej  w  Starym  Sączu  wprowadzonego  Zarządzeniem  Nr  6/2021  Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu z dnia 22 lutego 2021 r. otrzymują brzmienie jak w
załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Zobowiązuje  się  wszystkich  pracowników  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Starym  Sączu  do
zapoznania się z treścią regulaminu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązując od 1 listopada 2021 r.

Franciszek Tudaj
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Starym Sączu



Załącznik do Zarządzenia nr 6/2021 Kierownika OPS z dnia 22.02.2021 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA
pracowników samorządowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Sączu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej „regulaminem”, ustala:
a) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych,
b) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
c) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda

jubileuszowa,
d) warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego,
e) warunki  i  sposób  przyznawania  dodatku  specjalnego  z  tytułu  okresowego  zwiększenia

obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań,
f) warunki i sposób przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

2. Do regulaminu załącza się:
a) tabelę maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, która stanowi załącznik

nr 1 do regulaminu,
b) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,
c)  tablę stanowisk, kategorie zaszeregowania, stawkę dodatku funkcyjnego, minimalne wymagania

kwalifikacyjne  dla  pracowników zatrudnionych  na  podstawie  umowy o  pracę,  która  stanowi
załącznik nr 3 do regulaminu.

§ 2
Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę w Ośrodku.

§ 3
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) ustawie – rozumie się przez to ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008
r.,

b) rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. Poz. 936 z późn. zm.), 

c) Ośrodku – rozumie się przez to Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu
d) pracownikach – rozumie się przez to osoby zatrudnione w Ośrodku na podstawie umowy o pracę,
e) pracodawcy – rozumie się przez to Ośrodek, w imieniu którego czynności z zakresu prawa pracy

wykonuje Kierownik jednostki organizacyjnej,
f) wynagrodzeniu  zasadniczym  –  rozumie  się  przez  to  stawkę  osobistego  zaszeregowania

określonego w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4
1. Pracownikom  przysługują,  na  zasadach  określonych  w  regulaminie,  następujące  składniki

wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z pracą:
a) wynagrodzenie zasadnicze,
b) dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje w wysokości określonej w art. 38 ust.1 ustawy,
c) dodatek funkcyjny,
d) dodatek specjalny,
e) premia,
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane „wynagrodzeniem rocznym” na podstawie przepisów o

tym wynagrodzeniu,

1



g) nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w art. 38 ust.2 ustawy,
h) jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do

pracy w wysokości określonej w art. 38 ust. 3 ustawy,
i) odprawa pośmiertna przysługująca na podstawie art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Pracy,
j) odprawa  pieniężna  z  tytułu  rozwiązania  stosunku  pracy  w  ramach  grupowego  zwolnienia

przysługująca  na  podstawie  ustawy  z  dnia  13  marca  2003  r.  o  szczególnych  zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,

k) dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w wysokości określonej w art. 121 ust.
3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

l) prawo do wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy na podstawie art. 93 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa,

m) nagroda  za szczególne osiągnięcia w pracy.
2. Wynagrodzenie  za  pracę  stanowi  dobro  osobiste  pracownika  i  podlega  ochronie  przewidzianej

prawem. 
3. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.
4 Wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc następuje  w trzecim dniu roboczym przed zakończeniem

miesiąca. 
5 Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się przelewem na konto bankowe pracownika.

§ 5
Pracownikom  zatrudnionym  w  niepełnym  wymiarze  czasu  pracy  przysługują  wszystkie  składniki
wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 6
Wynagrodzenie  przysługuje  za  pracę  wykonaną  tj.  czas  efektywnie  przepracowany.  Za  czas
niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas gdy wynika to z
przepisów prawa.

§ 7
II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

1.  Wynagrodzenie  za  pracę  powinno  być  tak  ustalone  aby  odpowiadało  w szczególności  rodzajowi
wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, jak również uwzględniało
ilość i jakość świadczonej pracy.

2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze
czasu pracy nie może być niższa od minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego
dla kategorii zaszeregowania przypisanej do zajmowanego przez niego stanowiska.

3.  Decyzję  o  zastosowaniu  dla  danego  pracownika  stawki  osobistego  zaszeregowania  podejmuje
pracodawca.

§ 8
III. DODATEK FUNKCYJNY

1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku:
a) Zastępcy Kierownika,
b) Głównego Księgowego, 
c) Kierownika Sekcji.

2. Dodatek  funkcyjny  jest  pomniejszany  o  1/30  za  każdy  dzień  usprawiedliwionej  nieobecności  z
powodu  choroby  bądź  konieczności  osobistego  sprawowania  opieki  nad  dzieckiem  lub  chorym
członkiem rodziny lub urlopu macierzyńskiego. 

3.  Dodatek  funkcyjny  wlicza  się  do  podstawy  wymiaru  wynagrodzenia  za  czas  choroby  ustalonej
zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz wlicza się do podstawy zasiłków wypłacanych
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z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustalonej na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje wg tabeli przedstawionej w załączniku nr 2 do regulaminu.

§ 9
IV. DODATEK SPECJALNY

1. Pracownikowi z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań
Kierownik Ośrodka może przyznać dodatek specjalny.

2. Kierownik  Ośrodka  ustala  kwotowo  wysokość  dodatku  specjalnego  biorąc  pod  uwagę  zakres
zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzonych dodatkowych zadań.

3. Dodatek  specjalny  przyznawany  jest  na  czas  określony,  tj.  na  okres  zwiększenia  obowiązków
służbowych lub na okres powierzenia dodatkowych zadań.

4. Dodatek  specjalny  jest  pomniejszany  o  1/30  za  każdy  dzień  usprawiedliwionej  nieobecności  z
powodu  choroby  bądź  konieczności  osobistego  sprawowania  opieki  nad  dzieckiem  lub  chorym
członkiem rodziny, urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. 

5. Dodatek  specjalny  wlicza  się  do  podstawy  wymiaru  wynagrodzenia  za  czas  choroby  ustalonej
zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz wlicza się do podstawy zasiłków wypłacanych z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustalonej a podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

§ 10
V. DODATEK SPECJALNY DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Pracownikowi  socjalnemu  zatrudnionemu  w pełnym wymiarze  czasu  pracy  w  Ośrodku,  do  którego
podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie
rodzinnych  wywiadów  środowiskowych  poza  siedzibą  jednostki,  przysługuje  wypłacany  co  miesiąc
dodatek do wynagrodzenia w wysokości określone w art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje
w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. 

§ 11
VI. PREMIA

1. Kierownik  Ośrodka  może  przyznać  pracownikowi  w  danym  miesiącu  premię  uznaniową  w
wysokości do 40% jego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Premia może być przyznana pracownikowi w szczególności gdy:
a) odznacza się szczególnymi osiągnięciami w pracy;
b) wykazują inicjatywę i umiejętności rozwiązywania spraw trudnych; 
c) wprowadza i realizuje rozwiązania usprawniające osiągnięcie założonych celów zakładu pracy. 

3. Podstawą  premii  jest  wynagrodzenie  zasadnicze  wynikające  z  osobistego  zaszeregowania
pracownika. Podstawa naliczenia premii jest pomniejszana o 1/30 za każdy dzień usprawiedliwionej
nieobecności z powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym członkiem rodziny, urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. 

4. Premię  wlicza  się  do  podstawy  wymiaru  wynagrodzenia  za  czas  choroby  ustalonej  zgodnie  z
zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz wlicza się do podstawy zasiłków wypłacanych z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, ustalonej a podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

§ 12
VII. NAGRODA

1. Kierownik Ośrodka może przyznawać pracownikom nagrody.
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2. Nagrody uznaniowe mogą być wypłacane w miarę posiadanych środków finansowych, szczególnie
w następujących terminach i okolicznościach:

a) z okazji Dnia Pracownika Socjalnego obchodzonego w dniu 21 listopada, 
b) za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, 
c) na koniec roku kalendarzowego.

3. Nagroda  przysługuje  w  okresie  pobierania  wynagrodzenia,  za  czas  choroby  oraz  zasiłków
wypłacanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym nagrody nie wlicza się do
podstawy wynagrodzenia za czas choroby ustalonej zgodnie z zapisem art. 92 § 1 i 2 Kodeksu Pracy
oraz  nie  wlicza  się  do  podstawy  zasiłków  wypłacanych  z  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych,
ustalonej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

§ 13
VIII. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

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 oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu
Pracy  oraz  przepisy  regulujące  uprawnienia  do  świadczeń  z  ubezpieczenia   społecznego  w razie
choroby i macierzyństwa.
2) świadczenia  przysługujące 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.

§ 14
Pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn określonych w ustawie z dnia 13
marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników należy się odprawa pieniężna.

§ 15
1.  Jeżeli  wymagają  tego  potrzeby  jednostki,  w której  pracownik  samorządowy jest  zatrudniony,  na
polecenie  przełożonego  wykonuje  on  pracę  w  godzinach  nadliczbowych,  w  tym  w  wyjątkowych
przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.
2.  Pracownikowi  samorządowemu  za  pracę  wykonywaną  na  polecenie  przełożonego  w  godzinach
nadliczbowych  przysługuje,  według  jego  wyboru,  wynagrodzenie  albo  czas  wolny  w  tym  samym
wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio
poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

§ 16
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Pracownicy,  którzy  nabyli  stanowisko  służbowe przed  wejściem w życie  niniejszego  regulaminu
zachowują prawo do tego stanowiska.
2. Wymogi kwalifikacyjne niniejszego regulaminu do nabycia stanowiska odnoszą się do pracowników
zatrudnionych po dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu wynagradzania.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, oraz inne
przepisy prawa pracy.

§ 18
Regulamin podaje się do wiadomości pracownikom.
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(tekst ujednolicony) Załącznik do Zarządzenia nr 4/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu z dnia 28.02.2022 r.

Załącznik nr 1
Tabela maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria zaszeregowania Maksymalna kwota  w złotych
I 3100
II 3300
III 3500
IV 3700
V 3900
VI 4100
VII 4300
VIII 4500
IX 4600
X 4700
XI 4800
XII 4900
XIII 5000
XIV 5100
XV 5200
XVI 5300
XVII 5400
XVIII 5500
XIX 5600
XX 5700
XXI 5800
XXII 5900

Załącznik nr 2
Tabela stawek dodatku funkcyjnego

Stawka dodatku funkcyjnego Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
1 do 600
2 powyżej 600 do 850
3 powyżej 850 do 1100
4 powyżej 1100 do 1350

Załącznik nr 3
Wykaz stanowisk, kategorie zaszeregowania, stawka dodatku funkcyjnego, minimalne wymagania kwalifikacyjne

dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Lp. Stanowisko

Minimalny
poziom

wynagrodzeni
a zasadniczego

Stawka
dodatku

funkcyjnego

Minimalne wymagania kwalifikacyjne

wykształcenie oraz umiejętności
zawodowe

staż pracy
(w latach)

1 2 3 4 5 6
I. Kierownicze stanowiska urzędnicze

1 Zastępca Kierownika XVII 1 Wyższe2) 5 
2 Główny Księgowy XVI 3 Według odrębnych przepisów
3 Kierownik Sekcji X 2 Wyższe2) 4

II. Stanowiska urzędnicze

1 Główny specjalista XII - wyższe2) 4

2 Starszy specjalista X - wyższe2) 3

3 Specjalista VIII - wyższe2) 2

- średnie3) 3



4 Samodzielny referent VII - wyższe2) 2

średnie³) 4

5 Starszy referent VI
-

wyższe²) -
średnie³) 2

6 Referent V - średnie³) -
III. Stanowiska pomocnicze i obsługi

1 Starszy specjalista pracy 
socjalnej - koordynator

XVI

-

według odrębnych przepisów 

2 Starszy specjalista pracy 
socjalnej

XV
-

według odrębnych przepisów

3 Specjalista pracy socjalnej XIV
-

według odrębnych przepisów

4 Starszy pracownik 
socjalny

XIV
-

wyższe według odrębnych przepisów 2

XIII
-

średnie według odrębnych przepisów 2

5 Pracownik socjalny XIII
-

wyższe według odrębnych przepisów -

XII - średnie według odrębnych przepisów -
6 Aspirant pracy socjalnej IX - średnie³) -
7 Starsza opiekunka 

środowiskowa 
XI

-

dyplom w zawodzie lub świadectwo
potwierdzające kwalifikację w

zawodzie lub certyfikat kwalifikacji
zawodowej

5

8 Opiekunka środowiskowa X

-

dyplom w zawodzie lub świadectwo
potwierdzające kwalifikację w

zawodzie lub certyfikat kwalifikacji
zawodowej

-

9 Opiekun w ośrodku 
pomocy społecznej 

VII
-

podstawowe5) 1

10 Młodszy opiekun w 
ośrodku pomocy 
społecznej 

V
-

podstawowe5) -

11 Starszy opiekun XI - średnie3) 5
12 Opiekun VII - średnie3) 1
13 Młodszy opiekun V - średnie3) -
14 Asystent osoby 

niepełnosprawnej 
VII

-

dyplom w zawodzie lub świadectwo
potwierdzające kwalifikację w

zawodzie lub certyfikat kwalifikacji
zawodowe 

-

15 Pomoc administracyjna 
(biurowa)

III
-

średnie³) -

16 Pracownik I stopnia 
wykonujący zadania w 
ramach robót publicznych 
lub prac interwencyjnych 

VI

-

wyższe2) -
V średnie3) 2

17 Sprzątaczka III - podstawowe5) -

1) Minimalne  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, które są
określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.), przy czym do stażu pracy wymaganego na

https://sip.lex.pl/#/document/17506209?cm=DOCUMENT


kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt
1 tej ustawy.
2) Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), w
zakresie  umożliwiającym  wykonywanie  zadań  na  stanowisku,  a  w  odniesieniu  do  stanowisk  urzędniczych  i

kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

3) Wykształcenie średnie - rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia

14  grudnia  2016  r.  -  Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1082),  o  odpowiednim  profilu  umożliwiającym
wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Wykształcenie zasadnicze - rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie

zadań na stanowisku.

5) Wykształcenie podstawowe - rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. - Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.

6) Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

7) Szkoleń mających na celu pozyskanie wiedzy, umiejętności i  kompetencji umożliwiających wykonywanie pracy w
środowisku międzynarodowym w ramach programu szkoleń, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a (iii)  rozporządzenia

Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/589  z  dnia  13  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  europejskiej  sieci  służb
zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i  dalszej integracji rynków pracy oraz

zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z 22.04.2016, str. 1, z późn. zm.).

https://sip.lex.pl/#/document/68634417?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(77)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(77)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17506209?unitId=art(6)ust(4)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17506209?unitId=art(6)ust(4)pkt(1)&cm=DOCUMENT

