WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ
Formularz Nr 2

INFORMACJA
Nagroda roczna przysługuje na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2017.1222 ze zm., dalej: ustawa kominowa), tj.:
Art. 10. [Nagroda roczna]
1. W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań osobom, o których mowa w
art. 2 pkt 1-4 i 10, może być przyznana nagroda roczna.
1b. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko przez cały rok
obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków w sposób powodujący wymierzenie kary z tytułu
odpowiedzialności porządkowej pracowników, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary
dyscyplinarnej albo z którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub nie rozwiązano umowy
o zarządzanie, albo którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania
umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
1c. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu wypłata nagrody rocznej za zakończony rok obrotowy może
nastąpić, o ile uprawniony zajmował stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej tego
podmiotu, która nastąpiła w ciągu roku obrotowego.
2. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 1, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1-3,
przyznaje właściwy organ na umotywowany wniosek rady nadzorczej lub innego statutowego organu
nadzorczego. (w przypadku instytutów – Przewodniczący Rady Naukowej).
3. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 2-4, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, 810 i 12, przyznaje organ lub osoba właściwe dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy. (w
przypadku dyrektorów instytutów – Prezes PAN).
4. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w ust. 2, powinien zawierać ocenę wyników finansowych i
stopnia realizacji innych zadań, przy uwzględnieniu makroekonomicznych warunków w zakresie funkcjonowania i
rozwoju sekcji oraz działów, w których prowadzi działalność podmiot prawny. Ocena ta powinna dotyczyć roku
badanego i roku poprzedzającego rok badany i zostać sporządzona w oparciu o podstawowe wskaźniki
ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik poziomu kosztów, rentowność obrotu netto.
(…).
7. Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, nie może przekroczyć trzykrotności
ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody (…).

Wzór formularza nie podlega modyfikacji, zatem druki indywidualnie zmienione będą odsyłane bez
rozpatrzenia z powodów formalnych, bądź zostaną rozpatrzone odmownie.
Formularz należy wypełnić po zapoznaniu się z informacją.

