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1. Fundusz .premiowy orr.ou*1li*u* zatrudnionych w centrarnym
zarzqdzie sluzby wiqziennej, zwany dalej ,,funduszem", tworzony lestw ramach Srodków przeznaczonych na wynagrod zenia osobowe dla tychpracowników.

2 WysokoÉó funduszu wynosi,
70 % órodków przeznaczonych
pracowników.

3. WysokoéÓ funduszu ustala sig w ramach mozliwoéci finansowych
pracodawcy, po zapewnieniu érodków finansowych na 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.

s 2 .
1. Fundusz uruchamia sig w okresach kwartalnych, z zastrze2eniem

ust. 4 i  5.
2. wyplata premii pracownikom nastqpuje cztery razy w roku

kalendarzowym (raz na kwartat). Wyplacona w ten sposób premia stanowi
sume trzech premii miesigcznych, o których mowa w S 3 ust. 1.

3. wyplata premíi pracownikom nastqpuje lqcznie z wyptatq
wynagrodzenia za dany miesiqc, w którym premia jest wypfacana.

4. W przypadku braku Érodków finansowych wyplatg premii wstrzymuje
sig do czasu uzyskania przez pracodawcg odpowiednich Érodków
finansowych.

5. Wznowienie wyptaty premii nastgpuje nlezwtocznie po uzyskaniu
przez pracodawcQ odpowiednich órodków finansowych. Wyplata premii moze
nastqpió wraz z wyrównaniem za okres zaktóry premia nie byla wyplacana

6. Decyziq o wyplacie, wstrzymaniu i wznowieniú wypiaty premii
podejmule Dyrektor Generalny sruzby wiqziennej, zwany dalej ,,Dyrektorem
Generalnym", na wniosek dyrektora Biuia Kadr í Szkofenia Centralnego
zarzqdu sluzby wiqzíennej, zwanego dalej ,,dyrektorem Biura".

7. Decy4e, o których mowa w ust. 6, dyrektor Biura podaje niezwlocznie
do wiadomoSci pracowników.

z uwzglgdnieniem ust. 3, nie wiqcej niz
na wynagrodzenia zasadnicze dla



s 3 .
1. Premia miesiqczna pracownika, z zastrzeleniem ust. 2 i 3, wynosi

50 % wynagrodzenia zasadniczego, przyslugujacego mu na zajmowanym
stanowisku.

2. w przypadku braku Érodków finansowych wysokosó premii
miesiqcznej moze ulec zmniejszeniu.

3. W przypadku posiadania wystarczajqcej iloéci Érodków finansowych,
wysokosÓ premií miesigcznej moze ulec zwiqkszeniu, z uwzglqdnieniem $ 1
ust .  2 .

4. Decyzjg o zmniejszeniu albo zwigkszeniu wysokoéci premii
miesiqcznej podejmuje Dyrektor Generalny na wniosek dyrektora Biura.

5. Decyzje, o których mowa w ust 4, dyrektor Biura podaje niezwlocznie
do wiadomoSci pracowników.

s4 .
1. Premia miesígczna przyznawana jest pracownikom zatrudnionym na

podstawie umowy o prace.
2. Premia miesigczna przystuguje pracownikowi jedynie za pracQ,

za ktorq wyplacono wynagrodzenie, z zastrzeheniem ust. 3. premig
miesiqcznE ustalonE pracownikowi w sposób okreélony w S 3 ust. 1 obniza siq
o 1/30 za kaldy dzien nieobecnoSci w pracy wskutek choroby.

3. Premia miesigczna przystuguje pracownikowi równie2 za okres
przebywania przez niego na urlopie wypoczynkowym, okolicznoéciowym
iszkolen iowym.

s s .
1. Pracownik zostaje pozbawiony prawa do otrzymania premii

miesiqcznej w przypadku:
1 ) zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika;
2) przybycia do pracy w stanie po spozyciu alkoholu lub érodków

odurzajqcych oraz ich spozywania w czasie pracy;
3) nieusprawiedliwionej nieobecnoéci w pracy trwajqcej dtuzej niz jeden

dzieri;
4) nieprzestrzegania ustalonego porzqdku, dyscypliny pracy, przepisów

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpozarowych,
5) otrzymania kary porzqdkowej, o której mowa w art. 108 S 1 iS 2

Kodeksu pracy;
6) spowodowania umySlnie szkody w mieniu pracodawcy.
2. Decyzig o pozbawieniu pracownika prawa do otrzymania premii

miesigcznej podejmuje Dyrektor Generafny, na wniosek wlaéciwego
kierownika komórki organizacyjnej Centralnego Zarzqdu Sluzby Wigziennej,
z zastrze|eniem ust. 3 i 4.

- 3. Decyzjq o pozbawieniu kierownika komórki organizacyjnej
Centralnego Zarzqdu Sluzby Wiqziennej prawa do otrzymánia piemii
miesiqcznej podejmuje Dyrektor Generalny na wniosek wlaéciwego Zastgpcy
Dyrektora Generalnego, z zaslrzeleniem ust.4



4 Dyrektor Generalny podejmuje z wlasnej inicjatywy decyzjq
o pozbawieniu prawa do otrzymania premii miesigcznej w stosunku
do bezpoSrednio mu podlegtego kierownika komórki organizacyjnej
Centralne go Zarzqdu Sfuzby Wiqziennej

5. Decyzja, o której mowa w ust.  2 - 4, musi zawieraó uzasadnienie,
w którym przedstawione zostanq udokumentowane przyczyny pozbawienia
prawa do otrzymania premii miesigcznej.

6. W przypadku uznania przez pracownika, i2 nie przyznanie premii
miesiqcznej 

'  jest niezgodne z regulaminem premiowania, pracownikowi
przystuguje prawo wniesienia odwoiania do Dyrektora Generalnego w terminie
7 dni od dnia otrzymania decyzj i ,  o której mowa w ust.  2i3.

s 6 .
Dokumentacjg dotyczqcq premii prowadzi wyznaczony przez dyrektora

Biura funkcjonariusz lub pracownik Biura Kadr i  Szkolenia Centralnego
Zar zqdu Stuzby Wiqzi e n ne1.


