
ZARZĄDZENIE Nr
Starosty Łowickiego

z dnia OJ kwietnia 2015 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Łowiczu

Na podstawie art. 35 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników 
podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 954) 
oraz Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach 
Sanitarno-Epidemiologicznych zawartego w dniu 28 sierpnia 2007 roku w Warszawie -  
wpisanego do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy w dniu 15 listopada 
2007 roku Nr U-CLXVII, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2007 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin Premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Łowiczu stanowiący załącznik do niniejszego zrządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SE KRETARZ



Załącznik do 
Zarządzenia Nr
Starosty ¿pwickiego 
z dnia ,™r. kwietnia 2015 r.

REGULAMIN PREMIOWANIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO 
INSPEKTORA SANITARNEGO W ŁOWICZU

§ 1. Regulamin premiowania określa zasady premiowania Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Łowiczu, zwanego dalej Inspektorem Sanitarnym.

§ 2. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu, na podstawie odrębnych 
przepisów, tworzy się fundusz premiowy, z którego wypłacane są środki na premie dla 
Inspektora Sanitarnego.

§ 3. 1. Inspektorowi Sanitarnemu może być przyznana premia za prawidłowe i efektywne 
wykonanie zadań wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz programu działania.
2. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje Starosta Łowicki.

§ 4. Premia ma charakter uznaniowy i jest przyznawana w okresach miesięcznych, w miarę 
posiadanych środków finansowych w ramach funduszu, o którym mowa w § 2 .

§ 5. Premia wypłacana jest w terminie 30 dni po upływie miesiąca, którego wypłata dotyczy.

§ 6. Premia jest przyznawana w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 7. Premię przyznaje się za czas faktycznie przepracowany oraz za czas urlopu 
wypoczynkowego.

§ 8. Inspektor Sanitarny może być pozbawiony premii w całości w razie:
1) niewywiązywania się lub niestarannego wykonania zadań, o których mowa w § 3 ,
2) naruszenia postanowień regulaminu pracy obowiązującego w Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu,
3) nieuzasadnionego niewykonania bądź częściowego wykonania przez Inspektora 
Sanitarnego poleceń Starosty Łowickiego lub Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Łodzi.

§ 9. Wniosek o przyznanie premii do końca danego miesiąca sporządza Inspektor 
Sanitarny i przedkłada go Staroście Łowickiemu. Wzór wniosku stanowi załącznik 
do niniejszego regulaminu.



Załącznik do Regulaminu 
Premiowania Państwowego 
Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Łowiczu

WNIOSEK PREMIOWY

1 Imię i nazwisko..........................................

2. Stanowisko................................................

3. Premia za miesiąc.....................................

4 Proponowana wysokość premii.............%

5. Uzasadnienie wniosku:..............................

(data i podpis PPIS w Łowiczu)

Akceptacja wniosku przez Starostę Łowickiego

(data i podpis)


