
Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Radomiu 

 

Opracowany na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla pracowników nie bę-

dących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych 

prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia (art.7 pkt.3 w powiązaniu z zał.5 pkt 7) 

 

§1 

1. W ramach środków na wynagrodzenie tworzy się fundusz premiowy w wysokości nie 

niższej od 20% miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych pracowników objętych ukła-

dem, z przeznaczeniem na premie dla pracowników administracji i obsługi. 

2. Fundusz premiowy tworzy się na każdy rok budżetowy. 

3. Fundusz premiowy, o którym mowa w ust.1 może być podwyższony przez pracodawcę 

w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, po uzgodnieniu z Prezydentem 

Miasta Radomia. 

 

§2 

1. Wysokość premii dla poszczególnych pracowników ustala dyrektor szkoły uwzględnie-

niem kryteriów oceny pracownika. 

2. Premie indywidualne przyznawane są za okresy miesięczne. 

3. Wysokość premii indywidualnej nie może przekroczyć 100% podstawy obliczenia. 

4. Podstawą obliczenia premii jest wynagrodzenie zasadnicze wynikające z osobistego za-

szeregowania. 

5. Premia wypłacana jest w okresach miesięcznych razem z poborami za przepracowany 

miesiąc. 

6. Urlop wypoczynkowy traktowany jest jak każdy miesiąc roboczy. 

 

§3 

Kryteria oceny pracownika: 

a) Terminowe i prawidłowe wykonanie zadań przydzielonych pracownikowi, 

b) Wydajność  i operatywność w pracy, 

c) Przestrzeganie dyscypliny i porządku pracy, 

d) Przestrzeganie przepisów  i zasad bhp i ppoż, 

e) Prawidłowe zabezpieczenie mienia po zakończeniu pracy, 

f) Dbałość o dobrą atmosferę w pracy, zachowanie i przestrzeganie zasad i norm współ-

życia międzyludzkiego, 

g) Celowe i oszczędne wykorzystanie surowców i materiałów, 

h) Przestrzeganie tajemnicy służbowej, 

i) Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych. 

 

  



§4 

1. Pracownik traci prawo do premii za dany miesiąc w wypadku: 

a) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 

b) stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub spożywania alko-

holu w czasie pracy, 

c) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, 

d) zawinionego narażenia szkoły (działaniem lub zaniechaniem) na straty majątku lub do-

puszczeniem do strat finansowych, 

e) stwierdzenia przez właściwe organy kontroli i nadzoru rażącej, nieprawidłowej działal-

ności gospodarczej, administracyjnej lub technicznej, które wystąpiły z bezpośredniej 

winy odpowiedzialnego pracownika. 

2. Jeżeli przewinienia, o których mowa w punkcie 1 nastąpiły po naliczeniu premii lub po jej 

wypłacie za dany miesiąc – konsekwencje premiowe mają zastosowanie w następnym 

miesiącu. 

 

§5 

1. Premia może ulec obniżeniu w wypadku: 

a) niepełnego lub niewłaściwego wykonania zadań wymienionych w § 2, 

b) nieusprawiedliwionego spóźnienia się do pracy, 

c) wymierzenia pracownikowi kary porządkowej, 

2. Premia nie wykorzystana w danym miesiącu z powodu jej obniżenia lub pozbawienia może 

być przydzielona innym pracownikom w danym lub następnych miesiącach roku kalenda-

rzowego, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zastępujących nieobecnych. 

 

§6 

1. Decyzję o przyznaniu w określonej wysokości, pozbawieniu lub zmniejszeniu premii pra-

cowników podejmuje dyrektor PSP nr 23 w Radomiu. 

2. Zmniejszenie lub pozbawienie premii może nastąpić po uprzednim wysłuchaniu pracow-

nika. 

3. Pracownikowi przysługuje prawo do wniesienia na piśmie do Dyrektora Szkoły odwołania 

od decyzji w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go o pozbawieniu premii. 

4. Brak odpowiedzi na odwołanie pracownika w terminie 14 dni, oznacza uznanie jego rosz-

czeń. 

 

§7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, po uzgodnieniu z zakładowymi organiza-

cjami związkowymi i zapoznaniu z nim pracowników szkoły. 

 

 


