
 Załącznik Nr 4 
 

REGULAMIN 

premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi 

w Urzędzie Miasta w Nowym Targu. 

 
 

§1 
1. Pracownik nabywa prawo do premii po przepracowaniu pełnego miesiąca oraz 

sumiennym i starannym wykonaniu ustalonych zadań premiowych, do których naleŜą 
w szczególności: 

1) terminowe i jakościowe wykonanie zadań słuŜbowych wynikających z zakresu 
czynności lub polecenia słuŜbowego, 

2) przestrzeganie ustalonego czasu pracy, 
3) przestrzeganie regulaminu pracy, 
4) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpoŜarowych, 
5) dbałość o dobro zakładu pracy, chronienie mienia i uŜywanie go zgodnie z 

przeznaczeniem, 
6) poszanowanie i zabezpieczenie majątku na stanowisku pracy, 
7) samodzielność działania, 
8) dąŜenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników, 
9) wydajność i operatywność w pracy. 

 
2. Zadania premiowe ustala i stwierdza stopień ich wykonania pracownik, który zgodnie 

z zakresem obowiązków słuŜbowych ma prawo do nadzorowania i kierowania pracą 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. 
 
 

§2 
1. Pracownik zachowuje prawo do premii w pełnej wysokości za dany miesiąc, mimo 

nieobecności w pracy w tym miesiącu, jeŜeli nieobecność była spowodowana: 
1) szkoleniem lub oddelegowaniem na kursy obowiązujące na danym stanowisku 

pracy, 
2) oddelegowaniem do pracy w innej miejscowości lub podróŜą słuŜbową, 
3) chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy bądź wypadkiem w drodze do pracy 

lub z pracy. 
2. Za czas innej usprawiedliwionej nieobecności niŜ wymieniona w ust. 1 premia nie 

przysługuje. 
 
 

§3 
1. Premia za dany miesiąc nie moŜe przekraczać 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego 

pracownika. 
2. Premia za dany miesiąc zostanie obniŜona, nie więcej jednak niŜ o 50 proc., w razie: 

1) niepełnego wykonania zadań premiowych,  
2) otrzymania przez pracownika kary upomnienia . 
 
 



§4 
Pracownik traci prawo do premii za dany miesiąc w razie: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
2) opuszczenia stanowiska bez usprawiedliwienia, 
3) spoŜywanie alkoholu w pracy lub przystąpienie do pracy po spoŜyciu alkoholu, 
4) wyrządzenie pracodawcy szkody z winy umyślnej, 
5) otrzymanie kary nagany, 
6) rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika lub porzucenia 

pracy 
 
 

§5 
1. Wnioski dotyczące premii sporządza pracownik, o którym mowa w §1 ust. 2 tegoŜ 

regulaminu premiowania, opiniuje naczelnik Wydziału Organizacyjnego, a następnie 
przekładane są do akceptacji kierownikowi urzędu. 

2. Brak wniosku dotyczącego premii jest równoznaczny z wnioskiem o przyznanie premii 
w całości. 

 
 

§6 
1. Premię wypłaca się w przedostatnim dniu miesiąca za który została przyznana. 
2. Jeśli termin wypłaty premii jest dniem wolnym od pracy, premia powinna być wypłacona 

w dniu poprzedzający ten dzień. 
 
 

§7 
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa pracy. 


