
Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagra-
dzania za prac´ i przyznawania innych Êwiadczeƒ zwià-
zanych z pracà dla niektórych pracowników cywilnych
wi´ziennictwa (Dz. U. Nr 94, poz. 430, z 1997 r. Nr 41,
poz. 260, z 1998 r. Nr 53, poz. 335, z 1999 r. Nr 45,
poz. 448 i z 2000 r. Nr 30, poz. 374) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala si´:

1) tabel´ stanowisk, zaszeregowaƒ i wymagaƒ
kwalifikacyjnych pracowników, stanowiàcà
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,

2) tabel´ miesi´cznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego, stanowiàcà za∏àcznik nr 1a do
rozporzàdzenia.”;

2) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Z tytu∏u okresowego zwi´kszenia obo-
wiàzków s∏u˝bowych lub powierzenia do-
datkowych zadaƒ o wysokim stopniu z∏o-
˝onoÊci lub odpowiedzialnoÊci pracowni-
kowi mo˝na na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy
ni˝ 1 rok, przyznaç dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny jest wyp∏acany w ra-
mach posiadanych Êrodków na wynagro-
dzenia, w kwocie nieprzekraczajàcej 40%
wynagrodzenia zasadniczego pracowni-
ka.”;

3) po § 5 dodaje si´ § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. W ramach posiadanych Êrodków na wy-
nagrodzenia osobowe mo˝e byç utworzo-
ny fundusz premiowy.

2. WysokoÊç funduszu premiowego, o któ-
rym mowa w ust. 1, oraz warunki przyzna-
wania i wyp∏acania premii okreÊla zak∏a-
dowy regulamin premiowania.”;

4) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmie-
nie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego roz-
porzàdzenia;

5) po za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia dodaje si´ za-
∏àcznik nr 1a w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku
nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie do
wynagrodzeƒ nale˝nych od dnia 1 stycznia 2001 r.

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: L. Komo∏owski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 26 kwietnia 2001 r. (poz. 486)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2


