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premiowania
Regulamin
pracowników
CentrafnegoZarzqduSluiby Wigziennej

1. Fundusz
w centrarnym
orr.ou*1li*u*zatrudnionych
zarzqdziesluzby .premiowy
wiqziennej,zwanydalej ,,funduszem",
tworzonylest

w ramach Srodków przeznaczonychna wynagrodzenia osobowe dla tych
pracowników.
2 WysokoÉó
funduszuwynosi,z uwzglgdnieniem
ust. 3, nie wiqcejniz
70 % órodków przeznaczonychna wynagrodzeniazasadnicze dla

pracowników.
3. WysokoéÓ
funduszuustalasig w ramachmozliwoéci
finansowych
pracodawcy,po zapewnieniuérodkówfinansowychna stale skladniki
wynagrodzenia
pracowników,
zagwarantowane
umowami
o pracq.
4. Fundusz w caloéci przeznaczony
jest na wyplatg premii dla
pracowników,
w oparciu
o postanowienia
niniejszego
Regulaminu.

s2.

1. Funduszuruchamiasig w okresachkwartalnych,z zastrze2eniem
ust.4 i 5.
2. wyplata premii pracownikom nastqpuje cztery razy w roku
kalendarzowym(raz na kwartat).Wyplaconaw ten sposób premia stanowi
sumetrzechpremiimiesigcznych,
o którychmowaw S 3 ust. 1.
3. wyplata premíi pracownikom nastqpuje lqcznie z wyptatq
wynagrodzenia
za danymiesiqc,w którympremiajest wypfacana.
4. W przypadkubrakuÉrodkówfinansowych
wyplatgpremiiwstrzymuje
sig do czasu uzyskania przez pracodawcg odpowiednich Érodków
finansowych.
5. Wznowieniewyptaty premii nastgpujenlezwtoczniepo uzyskaniu
przezpracodawcQ
odpowiednich
órodkówfinansowych.
Wyplatapremiimoze
nastqpiówraz z wyrównaniem
za okreszaktórypremianie bylawyplacana
6. Decyziq o wyplacie, wstrzymaniui wznowieniúwypiaty premii
podejmuleDyrektorGeneralnysruzby wiqziennej,zwany dalej
,,Dyrektorem
Generalnym",na wniosek dyrektoraBiuia Kadr í SzkofeniaCentralnego
zarzqdusluzby wiqzíennej,zwanegodalej,,dyrektorem
Biura".
7. Decy4e,o którychmowaw ust. 6, dyrektorBiurapodajeniezwlocznie
do wiadomoSci
pracowników.

s3.

1. Premia miesiqcznapracownika,z zastrzeleniemust. 2 i 3, wynosi
50 % wynagrodzeniazasadniczego,przyslugujacego
mu na zajmowanym
stanowisku.
2. w przypadku braku Érodków finansowych wysokosó premii
miesiqcznej
mozeuleczmniejszeniu.
3. W przypadkuposiadaniawystarczajqcej
iloéciÉrodkówfinansowych,
wysokosÓpremiímiesigcznejmoze ulec zwiqkszeniu,
z uwzglqdnieniem
$ 1
u s t .2 .
4. Decyzjg o zmniejszeniu albo zwigkszeniu wysokoéci premii
podejmujeDyrektorGeneralnyna wniosekdyrektoraBiura.
miesiqcznej
5. Decyzje,o którychmowaw ust 4, dyrektorBiurapodajeniezwlocznie
pracowników.
do wiadomoSci

s4.

1. Premiamiesígcznaprzyznawana
jest pracownikom
zatrudnionym
na
podstawieumowyo prace.
2. Premia miesigcznaprzystugujepracownikowijedynie za pracQ,
za ktorq wyplacono wynagrodzenie,z zastrzeheniemust. 3. premig
miesiqcznE
ustalonEpracownikowi
w sposóbokreélonyw S 3 ust. 1 obnizasiq
o 1/30za kaldy dziennieobecnoSci
w pracywskutekchoroby.
3. Premia miesigcznaprzystugujepracownikowirównie2 za okres
przebywaniaprzez niego na urlopie wypoczynkowym,okolicznoéciowym
iszkoleniowym.

ss.

1. Pracownik zostaje pozbawionyprawa do otrzymaniapremii
miesiqcznej
w przypadku:
1) zwolnieniaz pracybez wypowiedzenia
z winy pracownika;
przybycia
2)
do pracy w stanie po spozyciualkoholu lub érodków
odurzajqcych
oraz ich spozywania
w czasiepracy;
3) nieusprawiedliwionej
nieobecnoéci
w pracytrwajqcejdtuzejniz jeden
dzieri;
4) nieprzestrzegania
ustalonegoporzqdku,dyscyplinypracy,przepisów
bezpieczenstwa
i higienypracyoraz przepisów
przeciwpozarowych,
5) otrzymania kary porzqdkowej,
o którejmowa w art. 108 S 1 iS 2
Kodeksupracy;
6) spowodowania
umySlnieszkodyw mieniupracodawcy.
2. Decyzig o pozbawieniupracownikaprawa do otrzymaniapremii
miesigcznej podejmuje Dyrektor Generafny, na wniosek wlaéciwego
kierownikakomórkiorganizacyjnej
CentralnegoZarzqduSluzbyWigziennej,
z zastrze|eniemust. 3 i 4.
3. Decyzjq o pozbawieniu kierownika komórki organizacyjnej
Centralnego Zarzqdu Sluzby Wiqziennej prawa do otrzymánia piemii
miesiqcznejpodejmujeDyrektorGeneralnyna wniosekwlaéciwegoZastgpcy
DyrektoraGeneralnego,
z zaslrzeleniemust.4

4 Dyrektor Generalny podejmuje z wlasnej inicjatywy decyzjq
pozbawieniu
prawa do otrzymania premii miesigcznejw stosunku
o
do bezpoSrednio mu podlegtego kierownika komórki organizacyjnej
go ZarzqduSfuzbyWiqziennej
Centralne
5. Decyzja,o którejmowa w ust. 2 - 4, musi zawieraóuzasadnienie,
w którym przedstawionezostanqudokumentowane
przyczynypozbawienia
prawado otrzymaniapremiimiesigcznej.
6. W ' przypadkuuznaniaprzez pracownika,i2 nie przyznaniepremii
miesiqcznejjest niezgodnez regulaminempremiowania,pracownikowi
przystuguje
prawowniesienia
odwoiania
do Dyrektora
Generalnego
w terminie
7 dni od dniaotrzymania
decyzji,o którejmowaw ust.2i3.

s6.

Dokumentacjg
dotyczqcqpremiiprowadziwyznaczonyprzezdyrektora
Biura funkcjonariuszlub pracownikBiura Kadr i SzkoleniaCentralnego
ZarzqduStuzbyWiqzienne1.

