
REGULAMIN PREMIOWANIA
PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

ZATRUDNIONYCH W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2
W LUBLINIE

Regulamin niniejszy opracowano w oparciu o;
- Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz. U. nr. 61 poz.708 z 

późniejszymi zmianami) w sprawie zasad wynagradzania i wymagań 
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

- Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych 
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie.

&1

Pracownicy administracji i obsługi placówki uprawnieni są do otrzymywania premii na 
podstawie i zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu premiowania.

&2

Premia jest ruchoma częścią zasadniczej płacy pracowników, przyznawaną w zależności od 
jakości wykonywanej pracy oraz innych pozytywnych wyników.

&3

1. Fundusz premiowy tworzy się w ramach funduszu wynagrodzeń, osobowych  tej  
grupy  pracowników w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego , wynikającego z 
osobistego zaszeregowania  pracownika.

2. Dyrektor placówki dysponujący w ciągu roku budżetowego wolnym funduszem tej 
grupy pracowników może przeznaczyć na zwiększenie funduszu premiowego do 
wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego.

&4

1. Pracownik ma prawo do premii w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Premia indywidualna za dany miesiąc nie powinna przekroczyć 30 % wynagrodzenia 

zasadniczego pracownika.
3. Oceny wykonania wyznaczonych zadań premiowych dla pracowników 

niepedagogicznych placówki dokonuje Dyrektor.

&5

Warunki przyznawania premii:
- terminowe i jakościowe wykonanie zadań służbowych ustalonym zakresem czynności, 

planem pracy oraz innych zadań określonych dla danego stanowiska pracy,
- przestrzeganie  ustalonego czasu i porządku,
- dokładnego i sumiennego wykonywania poleceń przełożonego,



- przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
p.poż.,

- wykazywanie się sprawnością organizacyjną, dyspozycyjnością, w tym gotowością do 
podejmowania prac w zastępstwie,

- wykonywanie prac dodatkowych poza zakresem obowiązków np. obsługa imprez, 
prace remontowe,

- przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników,
- taktowne, życzliwe zachowanie się i zwracanie do interesantów,
- dbanie o mienie placówki oraz wszelkie urządzenia, maszyny, sprzęt i materiały 

stanowiące wyposażenia stanowiska pracy,
- dobre utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczeń pracy, urządzeń 

socjalnych i sanitarnych oraz otoczenia placówki,
- czynne zapobieganie zawładnięciu mienia, marnotrawstwu i kradzieży majątku 

placówki, jak również wszelkim niebezpieczeństwom zagrażającym pracownikom, 
dzieciom, młodzieży oraz bezzwłocznie zawiadamiania o tym Dyrektora,

- przestrzeganie tajemnicy służbowej.

& 6

Dyrektor placówki może obniżyć premię pracownikowi w danym miesiącu rozliczeniowym w 
przypadku:

- niedbałego wykonywania zadań,
- nieusprawiedliwionego spóźnienia się do pracy,
- opuszczenia stanowiska pracy przed czasem,
- naruszenia dyscypliny pracy,
- spowodowania szkód materialnych,
- nieprzestrzegania przepisów bhp i p.poż.,
- niezabezpieczenia stanowiska  pracy i dokumentów, pomieszczeń oraz majątku 

placówki.

&7

Dyrektor może pozbawić premii pracownika w danym miesiącu w przypadku:
- nie wykonania zadań służbowych,
- nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- dopuszczenia się rażącego naruszenia dyscypliny pracy,
- stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywania alkoholu w miejscu 

pracy,
- nieprzestrzeganie  przepisów bhp i p.poż.,
- dopuszczenia się działania na szkodę majątku placówki,
- dopuszczenia się czynu, który naraził placówkę na szkody społeczno-moralne,
- naruszenia tajemnicy służbowej.

& 8

1. Dyrektor obniżając premię pracownikowi ma obowiązek  na wniosek pracownika 
poinformować go o przyczynach obniżenia premii.



2. Dyrektor pozbawiając premii pracownika ma obowiązek powiadomić go o tym fakcie 
pisemnie z podaniem uzasadnienia w terminie 7 dni od daty pozbawienia premii.

3. Pracownik może odwołać się od decyzji dyrektora w terminie 3 dni.
4. Premia niewykorzystana  w danym miesiącu z powodu jej obniżenia , pozbawienia u 

pracowników lub zwolnienia płaconego z ZUS , może w danym miesiącu być 
przydzielona innym pracownikom w danym miesiącu lub następnych miesiącach roku 
kalendarzowego, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników, zastępujących 
nieobecnych.

5. Premia wypłacana jest w okresach miesięcznych z dołu w dniu kolejnych  wypłat .

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r

Pracownik reprezentujący interesy załogi


