
ZAR'Z4DZENIE

WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA

W GORZOWIE WLKP.

z dnia 21 kwietnia2022 r.

w sprawie utworzeniaw 2022 r. funduszu nagr6d w Wojewodzkim

Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

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

(Dz. IJ . z 2021 r. poz. ln31) oraz $ 1 0 rozpor z4dzenra Rady Ministr6w z dnia

2lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracownik6w niebgd4cych

czlonkami korpusu sluzby cywilnej zatrudnionych w urzgdach administracji

rzqdowej i pracownikow innych jednostek (Dz. U. Nr 27 poz. 134, z p6in.

, .'), zarzqdza sig, co nastgpuje:

$ 1. Tworry sig w 2022 roku fundusz nagr6d za szczeg6lne osi4gnigcia

w pracy zawodowej w wysokoSci 3%o planowanych wynagrodzet'r osobowych,

ktory mohe byi podwyzszany w ramach posiadanych Srodk6w na

wynagrodzenia.

$ 2. Nagrody roczne bgd4 wyplacane pracownikom w crterech transzach.

Pierwsza transza zostanie wyplacona w trzeciej dekadzie kwietnia, druga -

w trzeciej dekadzie lipca, trzecia - w trzeciej dekadzie paldziemika a czwarta -

w grudniu2l22r.

$ 3. Dla pracownik6w sluzby cywilnej w pierwszej, drugiej i trzeciej

transzy do wyplaty przeznacza sig kwotg po 83 723,00 zlotych, dla

pracownik6w niebgdEcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej w pierwszej,

drugiej i trzeciej transzy do wyplaty przeznacza sig kwotg po 6 277,00 zlotych.

t Zmiany doustawyopublikowanow:Dz. U.z202lr. pol.2447 ipoz.2448oraz 22022r.po2.655;

' Zmiany do rozporz4dzenia opublikowano w: Dz. lJ. 22011 r. Nr 134, poz.782 i Nr 206, poz. 1214,22012 r.

poz.1403,z2013r.poz.882,z2015r.poz.241 ipoz.1538,22016r.po2.227,po2.396,po2.686,po2.1370i
poz. 16ll,z2017 r.poz.39, poz.5l, poz.156,poz.455,poz. 1790ipoz.2504,z2018r.poz.179,po2.842,
poz.l692,poz.l8ll,poz.2l3lipoz.2258,z2019r.poz.877,poz.l125,poz.1296ipoz.2124,z2020t.poz.
29, poz. t4l,poz.1l20,poz.1603, poz. 2075,po2.2076 orazz202l r.po2.220, po2.524,po2.786 ipoz.792

oraz 22022 r. poz.720).



S 4. Do wyplaty w czwartej transzy zostanie przeznaczona kwota

pozostaj4ca na paragrafach 4010 i 4020 po wyplaceniu naleznych pobor6w za

miesi4c grudzieri 2022 roku.

S 5. 1. Nagrody roczne przyznawane bgdE uznaniowo za szczegolne

osiqgnigcia w pracy zawodowej zuwzglgdnieniem ponizszych zasad:

l) pracownik, kt6ry nie przepracowal calego 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 roczf,:ra pomniejszanajest kwotowo o miesi4ce,

w ktorych pracownik przebywal na zwolnieniu lekarskim powyZej 7 dni

kalendarzowych;

3) jezeli zwolnienie lekarskie wystgpuje na przelomie miesigcy i lqczna

liczba dni tego zwolnienia wynosi powy2ej 7 dni kalendarzowych, nagrodg

roczn4pomniejszasig kwotowo o jeden miesi4c;

4) pracownikowi, ktory otrzymal pisemne upomnienie indywidualn4

nagrodg roczn1 pomniejsza sig o 50oh;

5) roczna nagroda indywidualna nie przysluguje pracownikowi, kt6ry:

a) otrrymal karg upomnienia albo nagany wpisanq do akt,

b) otrzymal dyscyplinarne zwolnienie zpracy lub zostal rozwiqzany znim

stosunek pracy.

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

uwaha sig r6wniez korzystanie z dodatkowego zasilku opiekuriczego

wprowadzonego w zwi4zku z zapobieganiem, przeciw dzialaniem i zwalczaniem

COVID-19.

$ 6. ZarzEdzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.
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