
Zarządzenie Nr 28/17
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Łomży

z dnia 15.09.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Regu]aminie Wynagrodzenia Pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łomży

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art.11A ust. 3 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Poz. 446) ze zmianami  w związku z art. 39 ust. 2 pkt 2 i art. 43 ust
1  ustawy z dnia 21  listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.  U.  z
2016 r., poz. 902) ze zmianami w związku z art. 772ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -Kodeks pracy

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.), zarządzam co następuje :
m

W  §   16  Regulaminu  Wynagrodzenia  Pracowników  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Łomży dodaje się punk 8.  „Dodatek przedemerytalny"

" 8. Dodatek przedemerytalny.

1.    Pracownikowi legitymującemu się co najmniej  10  letnim stażem pracy w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Łomży przysługuje dodatek przedemerytalny.

2.   Dodatek przedemerytalny  przyznaje  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Łomży na pisemny wniosek pracownika, zawierający zobowiązanie do rozwiązania umowy
o pracę w związku z przejściem na emeryturę w terminie oznaczonym we wniosku .  Wzór
wniosku stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży i niniejszego zarządzenia.

3.   Dodatek przedemerytalny wypłacany jest przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące licząc od
dnia   złożenia   wniosku   przez   uprawnionego   pracownika,   bez   możliwości   wstecznego
wyrównania, do dnia rozwiązania umowy w związku z przej ściem na emeryturę, jeżeli okres
zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

4.   Dodatek przedemerytalny wynosi 240 zł brutto.
5.   Pracownik,   który   nie   przejdzie   na   emeryturę   w   terminie   oznaczonym   we   wniosku,

zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dodatku w całości z odsetki ustawowymi za okres
od dnia otrzymania dodatku do dnia jego zwrotu.

6.   Dodatek   przedemerytalny   przysługuje    za   dni,    za   które    pracownikowi    przysługuje

„wynagrodzenia zasadnicze. "
7.   Dodatek jest uzależniony od posiadania środków finansowych na ten cel i o jego przyznaniu

każdorazowo decyduj e Dyrektor.
8.   Dodatek,  o  którym  mowa w zarządzeniu nie przysługuje pracownikom,  którzy  w okresie

ostatnich 2   lat otrzymywali podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o wysokości 200 zł w
związku z planowanym przejściem na emeryturę.

?2
Zmiany do Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Miej skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Łomży wchodzą z życie po upływie 14 dni od dnia podania ich do wiadomości pracowników z
mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017 roku.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Organizacyj no-Administracyj nego.
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Łomża, dnia

Do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży

(imię i nazwisko pracownika)

(stanowisko)

(komórka organizacyjna)

WNIOSEK 0 PRZYZNANIE DODATKU PRZEDEMEYTALNEGO

Wnoszę   o  przyznanie  mi  dodatku  przedemerytalnego  w  wysokości  240   zł  brutto  od  dnia   ................,   do
dnia   ................,  tj.   do  dnia  nabycia  przeze  mnie  prawa  do  emerytury,  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie
Wynagrodzenia Pracowników Miej skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

Jednocześnie oświadczam, Że  :
1.     Zobowiązuje się rozwiązać umowę o pracę z Miejskim ośrodkiem pomocy społecznej w Łomży w związku   z

nabyciem prawa do emerytury i przejść na emeryturę w terminie do dnia
2.     OŚ;iadczri, że mój straż pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomźy wynosi co najmniej 10 lat.
3 .     W przypadku niewypehienia zobowiązania określonego w pkt.  1  i nie rozwiązania umowy o pracę z Miejskim

Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Łomży w  związku z przejściem na emeryturę  zobowiązuję  się  zwrócić na
konto     Miejskiego     Ośrodka    Pomocy     Społecznej     w     Łomży     równowartość     otrzymanego     dodatku
przedemerytalnego w całości wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia otrzymania dodatku do dnia jego
zwrotu, w terminie 1 miesiąca licząc od teminu zakreślonego w pkt 1.

4.     Roszczenie Miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Łomźy wobec mnie o zwrot równowartości wypłaconego
dodatku przedemerytalnego z  odsetkami ustawowymi za okres od otrzymania dodatku do jego zwrotu staje się
wymagalne  z dniem upływu teminu zobowiązania rozwiązania umowy o pracę w  związku z przejściem na
emeryturę określonego w pkt.  1.

5.     Upoważnia   Miejski   Ośrodek   Pomocy   Społecznej   w   Łomży   do   potrącenia   należności   z   tytułu   zwrotu
równowartości dodatku przedemerytalnego z odsetkami ustawowymi za okres od dnia otrzymania dodatku do
dnia jego  zwrotu  z  wynagrodzenia  za  pracę,  trzynastej  pensji,  świadczeń  z  ubezpieczenia  społecznego  na
wypadek choroby, nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej należnych mi od Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łomży jako pracodawcy.

(czytelny podpis pracownika)

i    przyjmuję

oś;iadc-z`eniewolipraćownikawprzedmiociejegozobowiązaniadorozwiązaniaumowyopracęwzwiązkuzprzejściem
naemeryturęoddnia:..............................podrygoremzwroturównowartościwypłaconegododatkuprzedemerytalnego
z odsetkami .

®odpis Pracodawcy / osoby upoważnionej)

Przyznaję    dodatek    przedemerytalny    od    dnia


