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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 19 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujàcym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi

podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306
i z 2001 r. Nr 85, poz. 924) zarzàdza si´, co nast´puje:
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§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe zasady i tryb przyznawania nagrody
rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2,
4 i 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi podmiotami
prawnymi, zatrudnionym w podmiotach prawnych
utworzonych przez:
a) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
b) kierowników jednostek organizacyjnych podleg∏ych i nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) uprawniony — osob´, o której mowa w § 1 pkt 1,
2) rok obrotowy — rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32,
poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106,
poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014,
z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r.
Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186
oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195)
poprzedzajàcy rok, w którym przyznaje si´ nagrod´
rocznà.
§ 3. 1. Nagroda roczna za osiàgni´te wyniki finansowe lub realizacj´ innych zadaƒ mo˝e byç przyznana
osobom zatrudnionym na stanowiskach dyrektorów
(kierowników), zast´pców dyrektorów (kierowników)
i g∏ównych ksi´gowych w podmiotach prawnych,
o których mowa w § 1 pkt 1.
2. Nagroda roczna mo˝e byç przyznana, z zastrze˝eniem ust. 3, je˝eli podmiot prawny:
1) poprawi∏ wyniki finansowe,
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2) w § 1 pkt 1 lit. b) — przyznaje kierownik jednostki
organizacyjnej podleg∏ej lub nadzorowanej przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Nagrod´ rocznà dyrektorowi gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji przyznaje dyrektor generalny.
3. Nagroda roczna mo˝e byç przyznana jedynie
uprawnionemu, który pe∏ni∏ swojà funkcj´ (zajmowa∏
stanowisko) przez ca∏y rok obrotowy i w tym okresie
nie naruszy∏ swoich obowiàzków pracowniczych, nie
rozwiàzano z nim umowy o prac´ z jego winy lub nie
rozwiàzano umowy o zarzàdzanie albo nie odwo∏ano
go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiàcych
podstaw´ do rozwiàzania umowy o prac´ bez wypowiedzenia z winy pracownika.
4. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu prawnego, zwiàzanej z ∏àczeniem lub podzia∏em, wyp∏ata nagrody mo˝e nastàpiç, je˝eli uprawniony pe∏ni∏ funkcj´ lub zajmowa∏ swoje stanowisko
zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu.
§ 5. Nagroda roczna przyznawana jest na wniosek
o przyznanie nagrody rocznej, którego wzór okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla
dyrektorów (kierowników) podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, wyst´pujà w terminie trzech miesi´cy
od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
podmiotu prawnego za dany rok obrotowy:
1) Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego —
dla zatrudnionych w gospodarstwie pomocniczym
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji
oraz Instytucie Technicznych Wyrobów W∏ókienniczych „Moratex” w ¸odzi,
2) kierownicy jednostek bud˝etowych, przy których
funkcjonujà gospodarstwa pomocnicze — dla zatrudnionych w tych gospodarstwach,

2) w pe∏ni zrealizowa∏ zaplanowane zadania,
3) terminowo zrealizowa∏ zobowiàzania o charakterze
publicznoprawnym,
4) uzyska∏ zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
3. Dyrektorom (kierownikom), zast´pcom dyrektorów (kierowników) i g∏ównym ksi´gowym samodzielnych publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej nagroda
roczna mo˝e byç przyznana po spe∏nieniu warunków,
o których mowa w ust. 2, oraz nieprzekroczeniu przez
zak∏ad maksymalnego rocznego wskaênika przyrostu
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia u przedsi´biorców.

3) Komendanci G∏ówni Policji i Stra˝y Granicznej oraz
Szef Biura Ochrony Rzàdu — dla zatrudnionych
w zak∏adach bud˝etowych przez nich nadzorowanych.
§ 7. 1. Nagroda roczna w 2001 r. mo˝e zostaç przyznana uprawnionemu po dokonaniu oceny wyników
dzia∏alnoÊci podmiotu prawnego za rok obrotowy rozpocz´ty w 2000 r., chyba ˝e nagroda za ten okres zosta∏a wyp∏acona uprawnionemu na zasadach dotychczasowych.
2. Oceny wyników dzia∏alnoÊci podmiotu prawnego dokonujà podmioty wymienione w § 6.

§ 4. 1. Nagrod´ rocznà dyrektorom (kierownikom)
podmiotów prawnych, o których mowa:

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

1) w § 1 pkt 1 lit. a) — przyznaje minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych,

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 19 wrzeÊnia 2001 r. (poz. 1226)

WNIOSEK
o przyznanie nagrody rocznej

............................................., dnia .....................
(miejscowoÊç)

.............................................................................................
.............................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej i adres)

.............................................................................................
(wnioskodawca)

.......................................................
(adresat wniosku)

1. Imi´ (imiona) i nazwisko uprawnionego .................................................................................................................
2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego .........................................................................................................
3. Data obj´cia stanowiska ............................................................................................................................................
4. WysokoÊç przeci´tnego wynagrodzenia uprawnionego za okres wnioskowanej nagrody ...............................
.....................................................................................................................................................................................
(w z∏otych i s∏ownie)

5. Proponowana wysokoÊç nagrody wraz z jej uzasadnieniem .................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
6. Informacja o wp∏ywie wyp∏aty ww. nagrody na sytuacj´ finansowà jednostki organizacyjnej ............................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
7. Za∏àczniki do wniosku:
1) sprawozdanie finansowe jednostki organizacyjnej za rok, za który przyznawana jest nagroda,
2) oÊwiadczenie o terminowym regulowaniu przez jednostk´ organizacyjnà zobowiàzaƒ publicznoprawnych.

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)

