
 
 

ZARZĄDZENIE NR OR.120.9.2021 
Wójta Gminy Turawa 
z dnia 3 marca 2021 r. 

 
 

w sprawie zmiany w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych 

zatrudnionych w Urzędzie Gminy Turawa 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.), art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

 
§1 

Zmieniam treść Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych  

w Urzędzie Gminy Turawa wprowadzonego Zarządzeniem nr OB.120.25.2019 z dnia 29 listopada 

2019 r., w następujący sposób: 

 

§ 8 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy Turawa tworzy się 

fundusz nagród uznaniowych, pozostający w dyspozycji Wójta Gminy. 

2. Nagrody mogą być przyznane w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych: 

1) z okazji Dnia Pracownika Samorządowego; 

2) na koniec roku kalendarzowego; 

3) za wyróżniającą pracę zawodową pracownika; 

4) wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres podstawowych 

obowiązków wynikających z umowy o pracę, za które pracownik nie otrzymuje dodatku 

specjalnego; 

5) wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, w tym między innymi: 

a) prawidłowe prowadzenie dokumentacji urzędowej – przestrzeganie instrukcji 

kancelaryjnej, 

b) terminowe realizowanie zadań przewidzianych zakresem czynności, 

c) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

d) ocena stosunków interpersonalnych (relacje z pracownikami, przełożonymi, obsługa 

interesantów); 

3. Wysokość nagród ustala się w oparciu o: 

a) wypełnianie przez pracownika obowiązków służbowych, 

b) zaangażowanie i własną inicjatywę pracownika, 



 
 

c) zaangażowanie pracownika w wykonywanie dodatkowych zadań nie objętych zakresem 

czynności pracownika, 

d) uzyskanie bardzo dobrej oceny kwalifikacyjnej pracownika, 

4. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt na pisemny wniosek bezpośredniego 

przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy. 

5. Prawo wnioskowania do Wójta o przyznanie nagrody przysługuje również zastępcy wójta, 

skarbnikowi i sekretarzowi gminy w stosunku do wszystkich pracowników. 

6. Tracą prawo do nagrody pracownicy: 

a) na których nałożono karę porządkową w okresie ostatnich 6 miesięcy, poprzedzających 

dzień przyznania nagrody uznaniowej, 

b) którzy odmawiają bez uzasadnionej przyczyny wykonania polecenia służbowego. 

c) którzy naruszają obowiązującą w Urzędzie dyscyplinę pracy: 

7. Nagroda ma charakter uznaniowy i nie może być podstawą roszczeń ze strony pracownika. 

 
§2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom 

Urzędu poprzez ogłoszenie na podmiotowej stronie Urzędu Gminy Turawa w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 
 

 
 
 

Wójt Gminy Turawa   
 

/-/ Dominik Pikos   
 
 
 
 
 
 

 
 


