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Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
z dnia 4 czerwca 2O22r.

w sprawie zasad wynagradzania członkówZarządu Głównego oraz członków

Zarządów od dzi ałów Polskiego Towa rzystwa Schro n i sk Młodzi eżowych.

Na podstawie S 28 ust.5 Statutu Polskiego Towarzystwa Schronisk

Młodzieżowych uchwala się, co następuje:

9 1. Ustala się zasady wynagradzania członków Zarządu Głównego oraz członków Zarządów

od dz iałów Polskiego Towa rzystwa Sch ron isk Młod zieżowych :

1) Uchwałę stosuje się do osób wymienionych w 5 1 i zatrudnionych w Towarzystwie,

zwanych dalej pracownikami.

2) Pracownika można zatrudnić na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę

o dzieło.

3) Pracownikowi z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę przysługuje wynagrodzenie

zasadnicze.

4| Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem

przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek ten może być przyznany również

pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku nie związanym z kierowaniem

zespołem, koordynującemu wykonanie określonych zadań.

5) Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i tabelę stawek dodatku

funkcyjnego ustali Zarząd Główny PTSM.

5) Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują

Wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu

określonego W umowie o pracę.

7') Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po

5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadnlczego. Dodatek wzrasta o L%

za każdy dalszy rok pracy aŻ do osiągnięcia 20 o/o miesięcznego Wynagrodzenia

zasadniczego.

8) okresy uprawniające do dodatku, termin wypłaty i ustalenie wysokości dodatku

w przypadku dodatkowego zatrudnienia określiŻarząd Główny PTSM.

9) Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, na którym jest niezbędne postugiwanie

się językiem obcym może być przyznany dodatek za znajomość języków obcych.

Wysokość dodatku i zasady wypłacania określi Zarząd Główny PTSM.

10) W ramach środków na Wynagrodzenia może być utworzony fundusz premiowy

w wysokości do 30 % wynagrodzeń osobowych.

9 2. Zobowiązuje się Zarząd Główny PTSM do uchwalenia Regulaminu wynagradzania

członków Zarządu Głównego i członków Zarządów oddziałów PTSM.

s 3. Wykonanie uchwały powierza się PrezesowiZarządu Głównego PTSM.

5 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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