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ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia .99. ^ ^ . . . . ................... 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej 
Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 
oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w związku z art. 10 ust. 8 
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306; z 2001 r. Nr 85, poz. 924, 
Nr 154, poz. 1799; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, 
poz. 535, Nr 180, poz. 1759; z 2004 r. Nr 116, poz. 1207) i § 9 ust. 1 Regulaminu 
Zarządu Powiatu Łowickiego, Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) zakład -  Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
2) dyrektor -  Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
3) rok obrotowy -  rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) 
poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 2. 1. Nagroda roczna ma charakter uznaniowy.
2. Nagrodę roczną można przyznać dyrektorowi za:

1) wyniki finansowe zakładu,
2) realizację zadań statutowych zakładu,
3) sposób gospodarowania użytkowanym przez zakład mieniem,
4) osiągnięcia wykraczające poza realizację zadań, o których mowa w pkt 2.

3. Nagroda roczna może być przyznana dyrektorowi, jeżeli pozwala na to sytuacja 
finansowa zakładu.

§ 3. 1. Nagroda roczna może być przyznana dyrektorowi, który zajmował swoje 
stanowisko przez cały rok obrotowy.

2. Nagrody nie przyznaje się, jeżeli w trakcie roku obrotowego dyrektor naruszył 
swoje obowiązki w sposób powodujący:
1) wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników,
2) wymierzenie kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
3) wymierzenie kary dyscyplinarnej,
4) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
5) rozwiązanie umowy cywilnoprawnej o zarządzanie,
6) odwołanie z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę 

rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.



§ 4. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest Zarząd Powiatu 
Łowickiego.

§ 5. Nagroda roczna dla dyrektora przyznawana jest na wniosek rady społecznej 
zakładu, złożony w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy.

§ 6. Wysokość nagrody rocznej przyznanej dyrektorowi nie może przekroczyć 
trzykrotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym 
przyznanie nagrody.

§ 7. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 5, stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu 
Łowickiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Cezary Dzierżek

Eugeniusz Bobrowski

Waldemar Osica



Załącznik
do UCHWAŁY NR 421/2006

WZÓR
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej

........................ , dnia
(miejscowość) (data)

(nazwa zakładu opieki zdrowotnej i jego siedziba)

(rada społeczna uprawniona do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej)

(adresat wniosku)

1. Imię (imiona) i nazwisko dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

2. Data objęcia funkcji (stanowiska) w zakładzie opieki zdrowotnej

3. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora zakładu opieki 
zdrowotnej w roku poprzedzającym okres objęty wnioskiem

4. Przesłanki przyznania nagrody rocznej oraz proponowana wysokość nagrody rocznej wraz 
z uzasadnieniem

5. Opis wpływu wypłaty rocznej na sytuację finansową zakładu opieki zdrowotnej



UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 200 r. Nr 26 poz. 306; 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, nr 180, poz. 1759; z 2004 r. nr 116, poz. 1207) kierownikom 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niezależnie od podstawy 
nawiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę 
zatrudnienia, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne oraz może być 
przyznana nagroda roczna.

Stosownie do art. 10 ust. 8 cytowanej wyżej ustawy szczegółowe zasady i tryb 
przyznawania nagrody rocznej oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody określa 
zarząd powiatu w drodze uchwały.


