
ZARZ4DZENIE

WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

W GORZOWIE WLKP.

zdnia 22 czerwca2020r.

w sprawie utworzeniaw 2020 r. funduszu nagr6d w Wojew6dzkim

Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art.93 ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o stuzbie cywilnej

(Dz. U. z 2020 r. poz.265) oraz $ l0 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia

2lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracownik6w niebgd4cych

czlonkami korpusu sluzby cywilnej zatrudnionych w urzgdach administracji

rz4dowej i pracownik6w innych jednostek (Dz. U. Nr 27 poz. 134, z pofun.

, .'), zarz4dzasig, co nastgpuje:

$ 1. Tworzy sig w 2020 roku fundusz nagr6d za szczeg6lne osi4gnigcia

w pracy zawodowej w wysokoSci 3Yo planowanych wynagrodzeri osobowych,

ktory mohe by6 podwyzszany w ramach posiadanych Srodk6w na

wynagrodzenia.

S 2.1 Nagrody roczne bEde wyplacane pracownikom w trzech transzach.

Pierwsza transza zostanie wyplacona w trzeciej dekadzie czerwca, druga

w trzeciej dekadzie wrzesnia, trzecia w ostatniej dekadzie grudnia.

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

wyplaty przeznacza sig kwotg po 101 150,00 zlotych, dla pracownik6w

niebgd4cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej w pierwszej i drugiej transzy

do wyplaty przeznacza sig kwotg po 8 850, 00 zlotych.

' Zmiany do rozporz4dzenia opublikowano w : Dz. lJ. 22011 r. Nr 134, poz.782 i Nr 206, poz. 1214, 22012 r.
poz.1403,z2013 r.po2.882,z2015r.poz.24l ipoz.1538,z2016r.poz.227,poz.396,poz.686,poz.1370i
poz.16ll,z2017r.poz.39,poz.51,poz.156,poz.455,poz.1790ipoz.25Oi,r20l8r. poz.l79,poz.g42,
poz. 1692, poz. I 8 I l, poz. 2131 i poz. 2258, 2 2019 r. poz. 877, poz. 1125, poz. 1296 i poz. 2124 oraz z 2020 r.
poz.29 i poz. 147.



S 4. Do wyplaty w trzeciej transzy zostanie przreznaczona kwota

pozostaj4ca na paragrafach 4010 i 4020 po wyplaceniu naleznych pobor6w za

miesi4c grudzieri 2020 roku.

S 5. 1. Nagrody roczne przyznawane bEde uznaniowo za szczeg6lne

osi4gnigcia w pracy zawodowej zuwzglgdnieniem poniZszych zasad:

l) pracownik, kt6ry nie przepracowal catego roku nabywa prawo do

indywidualnej nagrody rocznej w wysokoSci proporcjonalnej do okresu

przepracowanego pod warunkiem, ze okres ten wynosi co najmniej 6 miesigcy;

2) indywidualna nagroda roczfia pomniejszanajest kwotowo o miesi4ce

w kt6rych pracownik przebywal na zwolnieniu lekarskim powy2ej 7 dni

kalendarzowych;

3) jezeli zwolnienie lekarskie wystgpuje na przelomie miesigcy i l4czna

iloS6 tego zwolnienia wynosi powy2ej 7 dni kalendarzowych, nagrodg rocznq

pomniejsza sig kwotowo o jeden miesiqc;

4) pracownikowi, kt6ry otrzymal pisemne upomnienie indywidualn4

nagrodg roczn4pomniejsza siE o 50oh;

5) rocznanagroda indywidualna nie przystuguje pracownikowi, kt6ry:

a) otrzymal karg upomnienia albo nagany wpisan4 do akt,

b) otrzymal dyscyplinarne zwolnienie zpracy lub zostal rozwi4zanY z nim

stosunek pracy.

2. Za przebywanie na zwolnieniu lekarskim, o kt6rym mowa w ust. 1

uwa1a sig r6wniez korzystanie z dodatkowego zasilku opiekuriczego

wprowad zonego w zwiEzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem

COVID-19.

$ 6. Zarzqdzenie wchodzi z dniem podpisania.
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