
  

REGULAMIN PREMIOWANIA 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku  

 

 

 

§1 

 
Regulamin ustala zasady podziału funduszu premiowania i przyznawania premii pracownikom 

zatrudnionym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, niebędących 

nauczycielami. 

 

§2 

 
1. Premia jest składnikiem wynagrodzenia pracownika niebędącego nauczycielem, wchodzi do 

    podstawy obliczenia wysokości wynagrodzenia za czas choroby oraz wysokości zasiłku z  

    ubezpieczenia społecznego. 

2. Wysokość premii może wynosić 20 % wynagrodzenia zasadniczego i ustalana jest na miesiąc 

    „ z dołu”. 

3. Podstawą wypłaty premii jest wniosek kierownika komórki organizacyjnej  zaakceptowany przez: 

    dyrektora – w odniesieniu do pracowników bezpośrednio podporządkowanych.  

 

§3 

 
1. Premię przyznaje się za dni przepracowane, w miesięcznym okresie rozliczeniowym według 

    zasad przyjmowanych do obliczenia wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę.\ 

2. Premia przysługuje również: 

    - za urlop wypoczynkowy, 

    - za urlop okolicznościowy i inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy.  

 

§4 

 
Premia przyznawana jest pracownikom, którzy z należytą starannością wypełniają obowiązki 

służbowe, w szczególności przyznawana jest za: 

- efektywne i nienagannie przepracowany czas pracy, 

- terminowe wykonanie zadań określonych przez przełożonego, 

- przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp i p.poż. 

 

§5 

 
1. Premia ma charakter uznaniowy i może ulec zwiększeniu, zmniejszeniu bądź pracownik może  

    być jej pozbawiony, w zależności od oceny jego pracy przez dyrektora lub kierownika komórki 

    organizacyjnej. 

2. Wniosek o zwiększenie, zmniejszenie bądź pozbawienie pracownika premii, powinien być 

    uzasadniony merytorycznie na piśmie. 

3. Obniżenie lub pozbawienie premii nie stanowi kary świetle przepisów kodeksu pracy lub 

    Regulaminu pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku. 

 



  

§6 

 
Premia może być zwiększona w szczególności za: 

- wysoką jakość wykonywanych zadań, 

- wprowadzenie usprawnień w pracy, 

- złożoność pracy, stopień trudności i warunki jej wykonania, 

- zwiększony zakres pracy, w związku z zastępstwem nieobecnego pracownika, 

- w innych okolicznościach, które w ocenie przełożonego uzasadniają przyznanie zwiększonej premii. 

 

§7 

 
Premia  może być zmniejszona lub pracownik może być jej pozbawiony w szczególności za: 

- niewykonanie lub nienależyte wykonanie powierzonych zadań, 

- nieprzestrzeganie regulaminu pracy  i ustalonego porządku pracy, 

- z innych uzasadnionych przyczyn. 

 

§ 8 
 

W przypadku pozbawienia premii lub jej zmniejszenia pracownikowi przysługuje odwołanie od tej 

decyzji do dyrektora szkoły w formie pisemnej. 
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