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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, z póên.
zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 19 wrzeÊnia 2001 r. w spra-
wie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania nagro-
dy rocznej osobom kierujàcym niektórymi podmiota-
mi prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagro-
dy rocznej (Dz. U. Nr 114, poz. 1226 oraz z 2007 r.
Nr 241, poz. 1769) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nagroda roczna za osiàgni´te wyniki finan-
sowe lub realizacj´ innych zadaƒ mo˝e byç
przyznana osobom zatrudnionym na stano-
wiskach kierowników (dyrektorów), zast´p-
ców kierowników (dyrektorów) i g∏ównych
ksi´gowych w podmiotach prawnych, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 1.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierownikom (dyrektorom) samodzielnych
publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej na-
groda roczna mo˝e byç przyznana, je˝eli
podmiot prawny poza spe∏nieniem warun-
ków, o których mowa w ust. 2, nie przekro-
czy∏ maksymalnego rocznego wskaênika
przyrostu przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia u przedsi´biorców, z wyjàtkiem
sytuacji okreÊlonej w art. 4 ust. 3a ustawy
z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym
systemie kszta∏towania przyrostu przeci´t-
nych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r.
Nr 1, poz. 2, z póên. zm.2)).”;

2) w § 4 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzy-
muje brzmienie:

„Nagrod´ rocznà kierownikom (dyrektorom) pod-
miotów prawnych, o których mowa:”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Nagroda roczna przyznawana jest na
wniosek o przyznanie nagrody rocznej,
którego wzór okreÊla za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia.

2. Nie wymaga wniosku przyznanie nagrody
rocznej kierownikowi (dyrektorowi) samo-
dzielnego publicznego zak∏adu opieki
zdrowotnej, w którym na podstawie od-
r´bnych przepisów nie powo∏uje si´ rady
spo∏ecznej.”;

4) w § 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla
kierowników (dyrektorów) 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:”.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 19 grudnia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom
kierujàcym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535
i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100,
poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 26,
poz. 226 i Nr 240, poz. 2407.


