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Uchwała Nr  32/2009
Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 16 kwietnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników
Narodowego Banku Polskiego

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 
Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 
2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 15/98 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 czerwca 
1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Narodowego Banku Polskiego 
(zmienionej uchwałami nr: 3/1999, 10/2000, 36/2002, 9/2003, 12/2004, 47/2004, 59/2004, 
34/2005, 12/2006, 3/2007, 10/2007, 36/2007, 53/2007, 26/2008 i 15/2009) wprowadza się 
następujące zmiany:

 
1) w § 6 w ust. 1 uchyla się pkt 1;
 
2) w § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, w czasie niezdolności do pracy 
wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego 
przysługuje, za okres od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy, dodatek w 
wysokości 20% wynagrodzenia, obliczonego zgodnie z ust. 2.”;

3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:
„9a. Za czas dyżuru obejmujący, na podstawie przepisów o czasie pracy 

kierowców:
1) przerwy na odpoczynek;
2) czas nieprzeznaczony na kierowanie pojazdem, w przypadku gdy pojazd 

jest prowadzony przez dwóch lub więcej kierowców,
kierowcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego 
zaszeregowania.”;

4) w § 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Pracownicy, którym przysługuje nagroda jubileuszowa za długoletnią pracę, 
otrzymują równocześnie dyplom uznania. Wzór dyplomu uznania określa 
załącznik nr 9 do uchwały. W lewym dolnym rogu dyplomu uznania umieszcza się 
odcisk okrągłej pieczęci do tłoczenia na papierze z napisem: „NBP – Narodowy 
Bank Polski.”;

5) w załączniku nr 3 uchyla się podtytuł pierwszy „DODATEK ZA 
WYKONYWANIE CZYNNOŚCI NADZORU BANKOWEGO”;

6) dodaje się załącznik nr 9 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały;

7) użyte w uchwale w różnej liczbie i przypadku wyrazy: „Generalny Inspektor 
Nadzoru Bankowego” oraz wyrazy „Generalnego Inspektoratu Nadzoru 
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Bankowego, zwanego dalej „GINB””, „GINB”, „lub Generalnego Inspektora 
Nadzoru Bankowego”, a także użyte odpowiednio przecinki skreśla się. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi 
w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 lutego 2009 r.

 

                                                                                                    Przewodniczący Zarządu
                                                                                               Narodowego Banku Polskiego
 

           /-/ Sławomir Stanisław Skrzypek
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Załącznik do uchwały nr 32/2009               
Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

WZÓR


