
 

 

REGULAMIN PREMIOWANIA 

ZA POZYTYWNE WYNIKI W PROCESIE DYSTRYBUCJI BILETÓW 

 

Niniejsze zasady działania systemu premiowego zostają wprowadzone na okres pilotażowy trzymiesięczny 

obejmujący wrzesień, październik, listopad 2015 roku. 

Podstawowym założeniem systemu premiowego jest zwiększenie aktywności pracowników drużyn 

konduktorskich (kierowników pociągu, konduktorów, kasjerów mobilnych) w zakresie sprzedaży i kontroli 

biletów, a w konsekwencji zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów. 

Obszary systemu premiowego 

1. Premia I stopnia – 1 złoty premii brutto za każdy bilet, wystawiony z opłatą za wydanie biletu  
w pociągu (5 złotych); 

2. Premia II stopnia – 5 złotych premii brutto za każdy bilet, wystawiony z opłatą dodatkową 28,50 
złotych w razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej w pociągu w przypadku ujawnienia 
podróżnego bez ważnego biletu, 

3. Premia III stopnia – dodatkową premię pracownicy stanowiący załogę pokładową mogą otrzymać  
w sytuacji, gdy kwartalne wpływy z biletów (liczone za okres wrzesień – listopad 2015) będą wyższe niż 
przewiduje to przyjęty na 2015 roku budżet Spółki. Zasady tej premii określone są w załączniku do 
niniejszego pisma; 

4. Premia IV stopnia – dodatkowa premia uznaniowa przydzielana przez Zarząd Spółki. 
 
Wypłata premii I i II stopnia przysługuje pracownikom niezależnie od uzyskania premii II i IV stopnia 
 
Zasady przyznania premii 

I. Opłata za wydanie biletu w pociągu z opłatą 5 złotych (premia I stopnia) 
a. Za każdy bilet wydany w pociągu z opłatą za jego wydanie, pracownikowi będzie 

przysługiwała premia w wysokości 1 złotego premii brutto; 
b. Od 15 dnia każdego miesiąca zainteresowany pracownik będzie miał możliwość zapoznania 

się z wysokością uzyskanej premii za miesiąc poprzedni; 
c. Wypłata premii nastąpi po zsumowaniu wyników z trzech miesięcy najpóźniej w drugim 

miesiącu po zakończeniu kwartału (dla programu pilotażowego wypłata nastąpi w styczniu); 
 

II. Opłata za wydania biletu w pociągu z opłatą dodatkową 28,50 złotych (premia II stopnia) 
a. Za każdy bilet wydany w pociągu z opłatą dodatkową za jego wydanie, pracownikowi będzie 

przysługiwała premia w wysokości 5 złotego premii brutto; 
b. Od 15 dnia każdego miesiąca zainteresowany pracownik będzie miał możliwość zapoznania 

się z wysokością uzyskanej premii za miesiąc poprzedni; 
c. Wypłata premii nastąpi po zsumowaniu wyników z trzech miesięcy najpóźniej w drugim 

miesiącu po zakończeniu kwartału (dla programu pilotażowego wypłata nastąpi w styczniu); 
 

III. Dodatkowa premia (premia III stopnia) 
 

a) Premia III stopnia będzie przydzielona w przypadku, kiedy wpływy z biletów za kwartał (dla 
programu pilotażowego z miesięcy od września do listopada 2015) będą wyższe niż 
przewiduje to przyjęty na dany okres budżet; 

b) Pula na premię dla pracowników drużyn konduktorskich, będzie stanowić 25% kwoty 
zwiększonych wpływów z biletów; 

c) Na wysokość premii indywidualnej będą składać się następujące elementy: 

 Efektywny czas pracy pracownika w kwartale (dla programu pilotażowego są to 
miesiące: wrzesień, październik, listopad 2015r) 



 Indywidualny, osiągnięty wskaźnik średniej zespołu z odprawy podróżnych (liczy się 
ilość odprawionych podróżnych, a nie wartość biletów), 

 
a) dla pracowników, którzy osiągnęli wskaźnik ≤ 79% przysługiwać będzie 

obniżona o połowę wysokość premii ustalonej dla jednego pracownika, 
b) dla pracowników, którzy osiągnęli wskaźnik ≥ 80% przysługiwać będzie 

premia w wysokości 100% uzyskanej kwoty dla jednego pracownika, 
c) dla pracowników, którzy osiągnęli wskaźnik ≥ 100% będzie przysługiwać 

podwyższona premia wg: 
i. dla pracowników, którzy osiągnęli wskaźnik pomiędzy 100% - 119% 

przysługiwać będzie obniżona o połowę premia ustalona w równych 
wysokościach dla jednego pracownika, którego wskaźnik ≥ 100%, 
uzyskanej puli z obniżonych podstaw (ppkt. a), 

ii. dla pracowników, którzy osiągnęli wskaźnik ≥ 120% przysługiwać 
będzie podwyższona premia w pełnej wysokości, ustalona w równych 
wysokościach dla jednego pracownika, którego wskaźnik ≥ 100%, 
uzyskanej puli z obniżonych podstaw (ppkt. a). Wysokość premii 
zostanie podniesiona w równych częściach z puli uzyskanej w wyniku 
obniżenia podwyższonej premii pracownikom, którzy osiągnęli 
wskaźnik pomiędzy 100% - 119% 

 Ilość i jakość przeprowadzonych postępowań wyjaśniających zakończonych 
stwierdzeniem winy u pracownika wg tabeli. 
 

PRZYCZYNA OBNIŻENIA PREMII WYSOKOŚĆ OBNIŻENIA 

NAGANA 100% 

UPOMNIENIE 50% 

OSTRZEŻENIE NA PIŚMIE 30% 

ROZMOWA DYSCYPLINUJĄCA 15% 

DOCHODZENIE ZAKOŃCZONE 
ODSTĄPIENIEM OD UKARANIA 
ALE STWIERDZAJĄCE WINĘ LUB 

BŁĄD PRACOWNIKA 

5% 

 
d) O wynikach z osiągniętego indywidualnego wskaźnika średniej zespołu pracownicy będą 

informowani w sposób przyjęty w Spółce, 
e) Wypłata premii nastąpi po zsumowaniu danych z całego kwartału łącznie (z trzech miesięcy 

okresu pilotażowego) najpóźniej w drugim miesiącu po zakończeniu kwartału (dla programu 
pilotażowego wypłata nastąpi w styczniu). 

 
IV. Premia dodatkowa (premia IV stopnia) 

a) Premia IV stopnia będzie przydzielona w przypadku, kiedy wpływy z biletów za kwartał (dla 
programu pilotażowego z miesięcy od września do listopada 2015 ) będą wyższe niż przewiduje to 
przyjęty na dany okres budżet; 

b) Otrzymana pula pieniędzy w wyniku obniżenia premii za stwierdzone nieprawidłowości może 
zostać przydzielona przez Prezesa na wniosek Kierownika Działu Trakcji i Drużyn Konduktorskich 
pracownikowi szczególnie wyróżniającemu się z pośród zespołu (wykonującego czynności poza 
przyjętymi w Spółce standardami). 

c) Jeżeli środki nie zostaną rozdysponowane w ramach premii IV stopnia, środki pieniężne 
przechodzą na kolejne kwartały. 

  



Załącznik 
do 

Zasad działania systemu premiowego oraz przydzielania premii uznaniowej za pozytywne wyniki w procesie 
dystrybucji biletów 

Sposób wyliczania wysokości premii 
1. Ustalenie wysokości zwiększonych wpływów z biletów. 

 
plb – plan budżetowy dla wpływów z biletów w danych miesiącach 
wb – rzeczywiste wpływy z biletów w danych miesiącach po odjęciu premii I i II stopnia 
 

2. Ustalenie wielkości puli premii na jednego pracownika. 
 

 

  
            

 
 

 
K – wysokość premii na jednego pracownika 
n – ilość pracowników drużyn konduktorskich (przyjmuje się najwyższy stan osobowy na dany kwartał) 
 

3. Ustalenie wysokości jednej roboczogodziny. 
 

   
 

 
 

rg – wysokość roboczogodziny 
N – wysokość normy czasu pracy w danym kwartale (dla programu pilotażowego wrzesień – listopad) 
 

4. Ustalenie wysokości podstawy indywidualnej premii dla pracownika wg tabeli. 
 
 

            
Pp – podstawa premii pracownika 
e – indywidualny efektywny czas pracy pracownika 
ś – średnia zespołu 

 

średnia zespołu 

wysokość 
przydzielonego 

procentu do 
wyliczenia 

podstawy „ś” 

80% - > 100% 

< - 79% 50% 

 
Wzór ogólny – zawiera wszystkie elementy powyżej 

 

    

            
 
 

      

 
5. Ustalenie wysokości puli dodatkowej premii uznaniowej, która będzie przydzielana wg poniższej tabeli 

wśród pracowników osiągających wyniki powyżej 100 i  120% średniej zespołu. 
Pulę dodatkowej premii stanowi część powstała po obniżeniu podstawy premii pracownikom, którzy 
nie osiągnęli 80% zespołu, oraz kwoty pozostałej za godziny nieprzepracowane, za które premia nie 
przysługuje. 
 

6. Ustalenie wysokości podwyższonej podstawy premii dla pracowników osiągających średnią zespołu 
powyżej 100 i 120%. 
 



 

średnia zespołu wysokość podwyższonej podstawy premii 

100% - 119%     
 

   

     

           
 

   

  
      

   

  

 
d – wysokość puli uzyskanej po obniżeniu podstawy 
n – ilość pracowników drużyn konduktorskich 
np1 – ilość pracowników powyżej 100% średniej zespołu 
np2 – ilość pracowników powyżej 120% średniej zespołu 
Pd1 – wysokość dodatkowej premii dla pracownika, który osiągnął średnią powyżej 100% zespołu 
Pd2 – wysokość dodatkowej premii dla pracownika, który osiągnął średnią powyżej 120% zespołu 

 
Obliczanie indywidualnej premii po uwzględnieniu wszystkich czynników wg tabeli: 

 

średnia zespołu wysokość podstawy premii 

         

            
 
 

        

80% - 100%     

            
 
 

    

100% - 119%     

            
 
 

     
 

   

      

          

            
 
 

     
 

   

  
      

   

   

 
 

7. Obniżanie podstawy premii 
Podstawa premii może zostać obniżona pracownikowi za przeprowadzone w stosunku do niego 
postępowania wyjaśniające zakończone stwierdzeniem winy, wg poniższego taryfikatora. 
 

PRZYCZYNA OBNIŻENIA PREMII WYSOKOŚĆ OBNIŻENIA 

NAGANA 100% 

UPOMNIENIE 50% 

OSTRZEŻENIE NA PIŚMIE 30% 

ROZMOWA DYSCYPLINUJĄCA 15% 

DOCHODZENIE ZAKOŃCZONE 
ODSTĄPIENIEM OD UKARANIA 
ALE STWIERDZAJĄCE WINĘ LUB 

BŁĄD PRACOWNIKA 

5% 

 
Obniżona premia może zostać zastosowana tylko za okres, w którym stwierdzono winę pracownika,  
a o decyzji stwierdzającej obniżenie premii, pracownik zostanie poinformowany w sposób przyjęty  
u pracodawcy. 
Wysokość obniżenia premii sumuje się w zależności od ilości przeprowadzonych postepowań 
wyjaśniających, stwierdzających winę pracownika zakończonych decyzją o obniżeniu premii. 


