
Puławy, 2.04.2008r. 

 

 

REGULAMIN 

dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji auditorów wewnętrznych. 

 

 

NA PODSTAWIE: 

- Art. 12 ust.2 pkt 7 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 22 marca 2006 roku 

dla pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z późniejszymi zmianami,  

wprowadza się REGULAMIN dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji 

auditorów wewnętrznych.  

 

I. Uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji auditora 

wewnętrznego. 

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia posiadają pracownicy Spółki pełniący funkcję 

auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i 

Bezpieczeństwem oraz auditora wewnętrznego w obszarze systemu jakości według normy 

PN-ISO-17025 wdrożonym i obowiązującym w Zakładzie Dozoru i Badań Technicznych, 

o ile pełnienie tej funkcji nie wynika z ich zakresu obowiązków.  

 

II. Audity Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i 

Bezpieczeństwem. 

1. Za każdy przeprowadzony audit, zgodnie z zatwierdzonym programem auditów 

wewnętrznych, auditorom wewnętrznym Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

1) dla auditora wiodącego –  do 300 zł, 

2) dla auditora towarzyszącego –  do 200 zł. 

  

2. Łączna suma wypłat za przeprowadzone audity Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem w danym roku obrotowym nie może 

przekroczyć 250 % średniego wynagrodzenia zaliczanego w ciężar koszów 

osiągniętego w Spółce za ubiegły rok obrotowy.  

 

III. Audity w Zakładzie Dozoru i Badań Technicznych. 

1. Auditorom wewnętrznym w obszarze systemu jakości według normy PN-ISO-17025 

obowiązującym w Zakładzie Dozoru i Badań Technicznych, za każdy 

przeprowadzony audit przysługuje wynagrodzenie w wysokości do 300 zł.  
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2. Łączna suma wypłat za przeprowadzone audity w obszarze systemu jakości 

obowiązującym w Zakładzie Dozoru i Badań Technicznych w danym roku 

obrotowym nie może przekroczyć 40 % średniego wynagrodzenia zaliczanego w 

ciężar koszów osiągniętego w Spółce za ubiegły rok obrotowy. 

 

IV. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji auditora 

wewnętrznego.  

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia określonego niniejszym Regulaminem następuje 

na podstawie wykazów sporządzonych przez kierownika komórki organizacyjnej po 

zatwierdzeniu przez Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, 

Środowiskiem i Bezpieczeństwem lub odpowiednio przez Dyrektora danego obszaru. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

1.  Traci moc Regulamin nagradzania pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. 

z Funduszu Nagród z dnia 28 kwietnia 2006 roku.  

 

2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2008 roku. 

 

 


