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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujàcym niektórymi pod-
miotami prawnymi.

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) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi
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podmiotami prawnymi, zatrudnionym w podmiotach
utworzonych przez:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych,

2) kierowników jednostek organizacyjnych podle-
g∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych.

§ 2. 1. Nagroda roczna za osiàgni´te wyniki finan-
sowe 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, o których mo-
wa w § 1.

2. Nagroda roczna mo˝e byç przyznana w przypad-
ku:

1) uzyskania dodatniego wyniku finansowego,

2) pe∏nej realizacji planowanych zadaƒ jednostki,

3) terminowej realizacji zobowiàzaƒ o charakterze pu-
blicznoprawnym,

4) z∏o˝enia w terminie okreÊlonym w odr´bnych prze-
pisach prawid∏owo sporzàdzonego sprawozdania
finansowego jednostki za rok obrotowy, za który
przyznawana jest nagroda.

§ 3. Nagrod´ rocznà mo˝e przyznaç dyrektorom
(kierownikom) podmiotów, o których mowa w § 1, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.

§ 4. O przyznanie nagrody rocznej dla dyrektorów
(kierowników) podmiotów, o których mowa w § 1, wy-
st´puje:

1) Dyrektor Generalny — w odniesieniu do Zak∏adu
Obs∏ugi Ministerstwa Finansów, OÊrodka Wypo-
czynkowo-Szkoleniowego „Ba∏tyk” w Jastrz´biej
Górze, Centrum Kszta∏cenia Kadr SkarbowoÊci
w Bia∏obrzegach, OÊrodka Doskonalenia Kadr Re-
sortu Finansów,

2) dyrektor izby skarbowej — w odniesieniu do gospo-
darstw pomocniczych tej izby,

3) dyrektor urz´du kontroli skarbowej — w odniesie-
niu do gospodarstw pomocniczych tego urz´du.

§ 5. Nagroda roczna mo˝e byç przyznana jedynie
uprawnionemu, który pe∏ni∏ swojà funkcj´ przez ca∏y
rok obrotowy i w tym okresie ra˝àco nie naruszy∏ swo-
ich obowiàzków pracowniczych, nie rozwiàzano z nim
umowy o prac´ z jego winy lub nie odwo∏ano go ze sta-
nowiska z przyczyn stanowiàcych podstaw´ do rozwià-
zania umowy o prac´ bez wypowiedzenia.

§ 6. Nagroda roczna w 2001 r. mo˝e zostaç przyzna-
na uprawnionemu po dokonaniu oceny wyników dzia-
∏alnoÊci podmiotu, o którym mowa w § 1, za rok obro-
towy rozpocz´ty w 2000 r., chyba ˝e nagroda za ten
okres zosta∏a wyp∏acona uprawnionemu na dotychcza-
sowych zasadach.

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

Minister Finansów: J. Bauc


