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Zarzqdzenie nr 26/2005 
z dnia 08.02.2005 

W6jta Grniny Pawtowice 

W sprawie Rcgulaminu funduszu nagr6d 

Zgodnie z $ 13 Rozporzadzenia Rady 1Ministr6w z dnia 11 luty 2003r. w sprawie 
zasad wynagradzania i wyrnagafi kwalifikacyjnych pracownik6w samorzqdowych 
zatrudnionych w urzedach gmin, starostwach powiatowych i urzedach 
marszalkowskich (Dz.U. z 2003r. nr 33, poz. 264 z p6iniejszymi zmianxmi) 

Z a r z q d z a m  

Utworzyd fundusz z pncznaczcniem na nagrody dla pracownikbw. 

Rcgulamin funduszu nagr6d stanowi zalqcznik do ninicjszcgo zar~qdzcnia. 

a s 3 

Zarzadzcnic wchodzi w iycie z dnicm podjccia. 

7, dnicm wejicia w iycie ninicjszego zarzqdzcnia - traci moc zarzqdzcnic 
nr 10/2001 z dnia 14 wrzeinia 2001r. 
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Regulamin Funduszu Nagr6d 

Postanowienia og6lne 
$ 1  

Regularnin zostal opracowany na podstawie 5 13 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 
11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wyrnagan kwalifikacyjnych 
pracownik6w samorzqdowych zatrudnionych w urzedach grmn, starostwach powiatowych 
i urzedach marszalkowskich 0z .U .  z 2003r. nr 33, poz. 264 z p6iniejszymi zmianami), 
$ 20 Regularninu Wynagradzania pracownikbw Urz~du Gminy, § 27 Regulaminu Pracy 
obowiqzujqcego w Urz~dzie Grniny Pawlowice oraz art. 19 ustawy z dnia 3 marca 2000r. 
o wynagradzaniu os6b kterujqcych niekt6rpmi podmiotami prawnymi 

$ 2  
Postanowienia regularninu okreilajq zasady tworzenia funduszu nagr6d oraz zasady 
przyznawania nagrody z Funduszu. 

s 3 
Tworzenie Funduszu Nagr6d oraz zasady przyznawania nagrody: 
1. Fundusz Nagr6d tworzy sic corocznie w wysokoSci 1% planowanego funduszu plac 

na dany rok budzetowy. Kwota jest obliczana rokrocznie od zaplanowanego na dany 
rok budietu funduszu plac, a wynika z liczby os6b zatrudnionych w Urzedzie Gminy 
Pawlowice na dzien 31 grudnia roku poprzedniego. 

2. Nagrody z Funduszu Nagr6d sq iwiadczeniarni pienieinyrni przyznawanyrm 
pracownikom za wzorowe wypelnianie swoich obowiqk6w, przejawianie inicjatywy 
w pracy i podnoszenia jej wydajnoici oraz jakoSci (zgodnie z art. 105 KP). 

3. Nagrody z Funduszu Nagr6d dla pracownik6w Urzedu przyznaje oraz okreila 
wysokoit Kierownik Urzedu Gminy na wniosek kierownika referatu. Nagrody dla 
Zastcpcy Wbjta, Kierownrk6w Referatbw, Sekretarza Gminy i Skarbnika Grniny 

@ przyznaje oraz okreila wysokoid Kierownik Urzedu Gminy. 

4. Obowizgkiem pracodawcy jest zloienie odpisu zawiadomienia o przyznaniu nagrody 
do akt osobowych pracownika. 

Kierownlk Urzedu Gminy 

Pawlowice, dnia 08.02.2005 


