
IARZ4DZENIE NR ,fsl/i!
DvREKToRA GENERALNEGo sruZsv wIqzIENNEJ

, ani#Q grudnia 20t1. r.

w sprawie utworzenia funduszu premiowego w Centralnym Zarz4dzie
Slu2by Wiqziennei i ustalenia regulaminu premiowania pracownik6w

Na podstawie 5 7 ust. 2 rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunk6w wynagradzania za pracQ i przyznawania
innych Swiadczeri zwi4zanych z prac4 dla pracownik6w zatrudnionych w niekt6rych
jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwoSci (Dz. U. Nr 73, poz. 434, z 2009 r.
Nr  51,  poz.  408 orazz201, 'J , r .  Nr  48,  poz.Z49)  zarzqdza s ig ,  co nastqpuje:

S 1. Tworzy sig fundusz premiowy przeznaczony na wyplatq premii dla
pracownik6w zatrudnionych w Centralnym Zarz4dzie Slu2by Wiqziennej w Warszawie,
przy ul, Rakowieckiej 37a, zwanym dalej ,,Centralnym Zarz4dem".

$ 2. Ustala siq regulamin premiowania pracownik6w Centralnego Zarz4du
Slu2by Wiqziennej, stanowi4cy zal4cznik do zarz4dzenia, zwany dalej ,,regulaminem
premiowania".

S 3. 1. Zobowiqzuje siq dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarz4du,
zwanego dalej , ,dyrektorem Biura", do niezwlocznego zapoznania pracownik6w z
regulaminem premiowania, w spos6b przyjqty w CentralnymZarz4dzie.

2. Regulamin premiowania znajduje siq w sekretariacie Biura Kadr i  Szkolenia
Centralnego Zarz4du, w miejscu dostgpnym dla pracownik6w.

S 4. Traci moc zarz4dzenie Dyrektora Generalnego Slu2by Wiqziennej Nr
13/2008 z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego w
Centralnym Zarz4dzie Slu2by Wiqziennej i  ustalenia regulaminu premiowanial l .

$ 5. ZarzEdzenie wchodzi w 2ycie z dniem 1- stycznia 2012 r.

t) Zarz4dzenie bylo zmienione zarzqdzeniem Dyrektora Generalnego Stu2by Wiqziennej Nr 23/201.0 z dnia B czerwca
2010 r. orazzarzqdzeniem Dyrektora Generalnego Stu2byWigziennej Nr29/2071 zdnialT maja 2011 r.



Zalacznik do zarl4dzenia Dyrektora Generalnego Slu2by
w i qz i e nne : N r .{...$ 11L. z anii 39. gru dni a 20 ltr.

Regulamin premiowania pracownik6w Centralne go ZarzEdu Slu2by Wiqziennej

s 1 .
1,. Fundusz premiowy, zwany dalej , , funduszem", dla pracownik6w

zatrudnionych w Centralnym Zarz4dzie SluZby Wiqziennej, zwanym dalej ,,Centralnym
Zarzqdem", tworzony jest w ramach Srodk6w przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe dla tych pracownik6w.

2. Wysoko5d funduszu wynosi nie wiqcej niL 70 % Srodk6w przeznaczonych na
wynagrodzenia zasadnicze dla pracownik6w, z uwzglqdnieniem ust. 3.

3. WysokoS6 funduszu ustala sig w ramach mo2liwo5ci finansowych
pracodawcy, po zapewnieniu Srodk6w finansowych na stale skladniki wynagrodzenia
pracownik6w, okreSlonych w umowie o pracg.

4. Fundusz w cato6ci przeznaczony jest na wyplatq premii dla pracownik6w, w
oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu premiowania urzqdnik6w
paistwowych Centralnego Zarz4du SluZby Wiqziennej, zwanego dalej ,,regulaminem
premiowania".

s 2 .

L. Fundusz uruchamia siq w okresach miesiqcznych, zzastrzeZeniem ust. 4 i  5.
2. Wyptata premii nastqpuj e:
I) za miesi4ce styczefi - l istopad, w terminie do 15 dnia miesiEca nastgpuj4cego

po ka2dym miesi4cu;
2) za miesi4c grudziefi ,  w terminie do dnia 3L grudnia danego roku;
- w kt6rym premia jest wyplacana.
3. W przypadku nierozl iczenia w danym miesi4cu nieobecnoSci pracownika za

kt6r4 premia nie przysluguje, premiq w miesi4cu nastqpnym obni2a siq o kwotq premii
nienal e2nie wypiaconej.

4. W przypadku braku Srodk6w finansowych wyptatq premii wstrzymuje siq do
czasu uzyskania przez pracodawcq odpowiednich Srodk6w finansowych.

5. Wznowienie wyplaty premii nastqpuje niezwiocznie po uzyskaniu przez
pracodawcg odpowiednich Srodk6w finansowych. Wyplata premii mo2e nast4pi6 wrazz
wyr6wnaniem za okres, za kt6ry premia nie byta wyplacana.

6. Decyzjq o wyplacie, wstrzymaniu i wznowieniu wyplaty premii podejmuje
Dyrektor Generalny Slu2by Wiqziennej, zwany dalej ,,Dyrektorem Generalnym", na
wniosek dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarz4du, zwanego dalej

,,dyrektorem Biura".
7. Decyzje, o kt6rych mowa w ust. 6, dyrektor Biura podaje niezwlocznie do

wiadomoSci pracownik6w.



s 3 .
L. Premia miesiqczna pracownika, z zastrze2eniem ust. 2 i  3, wynosi 50 %

wynagrodzenia zasadniczego, przyslugujEcego mu na zajmowanym stanowisku.
2. W przypadku braku Srodk6w finansowych wysoko66 premii miesigcznej

moZe u lec zmnie jszeniu.
3. W przypadku posiadania wystarczaj4cej i loSci Srodk6w finansowych,

wysoko5i premii miesiqcznej moZe ulec zwiqkszeniu, z uwzglqdnieniem $ 1 ust. 2.
4. Decyzjq o zmniejszeniu albo zwigkszeniu wysokoSci premii miesiqcznej

podejmuje Dyrektor Generalny na wniosek dyrektora Biura.
5. Decyzje, o kt6rych mowa w ust. 4, dyrektor Biura podaje niezwlocznie do

wiadomoSci pracownik6w.

s4 .
1,. Premia miesiqczna przyznawana jest pracownikom zatrudnionym na

podstawie umowy o pracq.
2. Premia miesiqczna przysluguje pracownikowi jedynie za pracq, za kt5r4

wyplacono wynagrodzenie, z zastrze|eniem ust. 3. Premiq miesiqcznq ustalonE
pracownikowi w spos6b okre5lony w S 3 ust. 1, obni2a siq o 1.130 za ka|dy dzieri
nieobecno5ci w pracy wskutek choroby.

3. Premia miesigczna przysluguje pracownikowi r6wnie2 za okres przebywania
przez niego na urlopie wypoczynkowym, okolicznoSciowym i szkoleniowym'

ss .
L. Pracownik zostaje pozbawiony prawa do otrzymania premii miesiqcznej w

przypadku:
1J zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika;
2) przybycia do pracy w stanie po spoZyciu alkoholu lub Srodk6w odurzajEcych

lub ich spoZywania w czasie pracy;
3) nieusprawiedliwionej nieobecno6ci w pracy trwaj4cej dluZej ni2 jeden dzieri;
4) nieprzestrzegania ustalonego porzEdku, dyscypliny pracy, przepis6w

bezpieczeristwa i higieny pracy oraz plzepis6w przeciwpoZarowych;
5 l  o t r zyman iaka rypo rz4dkowe j ,ok t6 re j  mowawar t .  108  S  1 i  S  2  Kodeksu

pracy;
6) spowodowania umy5lnie szkody w mieniu pracodawcy.

2. Decyzjq o pozbawieniu pracownika prawa do otrzymania premii miesiqcznej
podejmuje Dyrektor Generalny, hd wniosek wlaSciwego kierownika kom6rki
organizacyj nej Centralnego Zarz4du, z zastrze|eniem ust. 3 i 4,

3. Decyzjq o pozbawieniu kierownika kom6rki organizacyjnej Centralnego
Zarz4du prawa do otrzymania premii miesiqcznej podejmuje Dyrektor Generalny na
wniosek wlaSciwego Zastqpcy Dyrektora Generalne go, z zastrze2eniem ust.4

4. Dyrektor Generalny podejmuje z wlasnej inicjatywy decyzjq o pozbawieniu
prawa do otrzymania premii miesiqcznej w stosunku do bezpoSrednio mu podleglego
kierownika kom6rki organizacyjnej Centralnego Zarz4du.

5. Decyzja, o kt6rej mowa w ust, 2 - 4, musi zawiera6 uzasadnienie, w kt6rym
przedstawione zostan4 udokumentowane przyczyny pozbawienia prawa do otrzymania
premii miesigcznej.

6. W przypadku uznania przez pracownika,i2nieprzyznanie premii miesigcznej
jest niezgodne z regulaminem premiowania, pracownik moZe zwr6ci( siq, w terminie 7



dni od dnia otrzymania decyzji ,  do Dyrektora Generalnego z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

7. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zosta( rozpatrzony nie
p6Zniej ni2 w terminie 30 dni od dnia jego zlo2enia. Decyzja wydana w wyniku
ponownego y ozpatrzenia sp rawy j est ostateczna,

s 6 .
Dokumentacjg dotycz4cE premii prowadzi wyznaczony przez dyrektora Biura

funkcjonariusz lub pracownik zajmujqcy siq sprawami osobowymi pracownik6w
Centralnego Zarz4du.


