
zARZADZENTE NR 3./20r3

WOJEWdDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

W GORZOWIE WLKP.

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie utworzenia w 2013 r. fi.tnduszu nagrod w Wojew6dzkim

lnspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie WIkp.

Na podstawie art. 93 ust. I i 2 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o slu2bie

cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505 ze zm.) oraz $ I 0 ust. I i 2 Rozporzqdzenia

Rady Ministr6w z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania

pracownik6w niebqdqcych czlonkami korpusu slu2by cywilnej zatrudnionych w

urzqdach administracji rzqdowej i pracownik6w innych jednostek (Dz. U. Nr 27

poz. I34). zarzqdza sig. co nastgpuje:

$ l. Tworzy siE w 2013 roku fundusz nagr6d za szczeg6lne osiqgniEcia

w pracy zawodowej w wysokoSci 302 planowanych wynagrodzefr osobowych,

kt6ry moze byi podwy2szany w ramach posiadanych Srodk6w na

wynagro&enia.

S 2. Nagrody roczne bqd4 wyplacane pracownikom w trzech transzach.

Pierwsza transza zostanie wyplacona w pierwszej dekadzie maja, druga transza

w ostatniej dekadzie listopada a trzecia w ostatniej dekadzie grudnia 2013 roku.

$ 3. Dla pracownik6w sluZby cywilnej w pierwszej i drugiej transzy do

wryplaty przeznacza siq kwotQ po 35.000 zlotych, dla pracownik6w niebgdqcych

czlonkami korpusu slu2by cywilnej w pierwszej i drugiej transzy do wyplaty

przeznacza siq kwotg po 2.500 zlotych.

$ 4. Do lryplaty w trzeciej transzy zostanie przeznaczona kwota

pozostajqca na paragrafach 4010 i 4020 po wyplaceniu nale2nych pobor6w za

miesiEc grudzien 2013 roku.

$ 5, Nagrody roczne pzyznawane bqdq uznaniowo za szczegolne

osiqgnigcia w pracy zawodowej z uwzglEdnieniem poni2szych zasad:
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- praco\4nik, kt6ry nie przepracowal calego roku nabywa prawo do

indl.widualnei nagrody rocznej w uysoko5ci proporcjonalnej do okresu

przepracowanego pod warunkiem,2e okres ten wynosi co najmniej 6 miesigcy.

- indy.widualna nagroda roczna pomniejszana jest kwotowo o miesiqce,

w kt6rych pracownik przebywal na zwolnieniu lekarskim powyzej 7 dni

kalendarzowych,

- je2eli zwolnienie Iekarskie wystqpuje na przelomie miesiEcy i lqczna

iloii dni tego zwolnienia wynosi powy2ej 7 dni kalendarzowych, nagrodq

rocznq pomniejsza siQ kwotowo o jeden miesi4c.

- pracownikom, kt6rzy otrzymali pisemne upomnienie indywidualnq

nagrodg rocmqpomniejsza sig o 5004,

- roczna nagroda indywidualna nie przysluguje pracownikom, kt6rzy:

I ) otrzymali karq upomnienia albo nagany wpisanq do akt,

2) otrzymali dyscypliname zwolnienie z pracy lub zostal rozwi4zany

z nimi stosunek pracy.

$ 6. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

′

″ 杉

sy*Jw, @'**F-lf

脚囁ゾ
NV

Ochr


