
ZARZĄDZENIE NR 0152/16/2007
WÓJTA GMINY RADŁÓW
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie Zakładowego Regulaminu Premiowania pracowników obsługi 
Urzędu Gminy Radłów.

              Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. Nr 45 poz. 446 z późn. zm.) oraz § 14 ust.1 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
samorządowych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach 
marszałkowskich  (Dz. U. z 2005. Nr 146, poz. 1233 z późn. zm.) zarządza się, co 
następuje:

       § 1. W ramach środków na wynagrodzenia Urzędu Gminy Radłów tworzony jest 
fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników obsługi 
zatrudnionych w Urzędzie.

       § 2. Wysokość funduszu premiowego, zasady przyznawania i wypłacania premii 
z funduszu premiowego określa niniejszy Zakładowy Regulamin Premiowania, zwany 
dalej Regulaminem.

      § 3.  Wysokość funduszu premiowego wynosi  do 40% sumy wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy Radłów.

      § 4. 1.  Premia z funduszu premiowego wypłacana jest decyzją pracodawcy 
na podstawie oceny pracy i postawy pracownika.
2. Premię przyznaje się pracownikom, którzy należycie wywiązują się 

z obowiązków pracowniczych, w szczególności w zakresie:
1) terminowego wykonywania przydzielonych zadań;
2) przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.poż.

     § 5. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje Wójt Gminy Radłów.

     § 6. 1. Wysokość premii wynosi 30 % wynagrodzenia zasadniczego, 
z zastrzeżeniem § 7 i § 8.

2. Przy ustalaniu wysokości premii przysługującej pracownikowi za dany miesiąc 
uwzględnia się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości faktycznie wypłaconej 
w tym miesiącu.

     § 7. Pracownik może być pozbawiony prawa do premii w całości lub części 
w razie:
1) zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania albo przyczynienia 

się do niewykonania lub nienależytego wykonania przez innych pracowników 
obowiązków określonych w zakresie czynności;

2) uzasadnionych skarg i zażaleń na pracę pracownika;
3) zakłócenia porządku i spokoju w miejscu pracy;
4) nieprzestrzegania regulaminu pracy lub ustalonego porządku pracy;



5) opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia;
6) nieprzestrzegania przepisów BHP lub p. poż.;
7) dopuszczenia się nadużycia w zakresie korzystania ze świadczeń socjalnych 

lub świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
8) spowodowania szkody w mieniu pracodawcy;
9) naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

    § 8. Pracodawca może zwiększyć pracownikowi premię za dany miesiąc w razie 
uzyskania przez pracownika szczególnych osiągnięć lub wyników pracy oraz 
wyróżniającego stosunku do obowiązków pracowniczych, w szczególności: 
w zakresie dyscypliny pracy i sumienności przy wykonywaniu powierzonych zadań, 
jednakże nie więcej niż do 40% wynagrodzenia zasadniczego.

     § 9. Pracownik traci prawo do premii w razie:
1) stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu 

w miejscu pracy; 
2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

     § 10. 1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie pozbawienia premii w całości lub 
w części uwzględnia się rodzaj i zakres naruszeń lub nadużyć, o których mowa 
w § 7, jak również rozmiar szkód spowodowanych przez pracownika.
2. Pracownika informuje się o wysokości przyznanej premii. W razie pozbawienia 
prawa do premii w całości lub w części informacja w tej sprawie powinna być 
udzielona na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.
3. Pracownik może w terminie 3 dni roboczych wnieść umotywowany sprzeciw do 
decyzji w sprawie pozbawienia go premii w całości lub w części. Sprzeciw rozpatruje 
Wójt Gminy w terminie 7 dni od daty jego złożenia przez pracownika.

     § 11. Premię wypłaca się z dołu w okresach miesięcznych, w terminie wypłaty 
wynagrodzenia.
     § 12. Zmiany Regulaminu wprowadzane są w trybie i formie przyjętym dla 
wprowadzenia Regulaminu.

     § 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 
od 1 września 2007r. 


