Regulamin wynagradzania
Regulamin wynagradzania dla pracowników 
w Fashion Day&Night sp. z o.o.
Przepisy wstępne
§ 1
1. Na podstawie art. 772 k.p. ustala się w Fashion Day&Night sp. z o.o. warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń mających związek z pracą. 
2. Postanowienia regulaminu stosuje się wobec wszystkich pracowników bez względu na rodzaj umowy o pracę i zajmowane stanowisko.
3. Pracownik w momencie podjęcia zatrudnienia w Fashion Day&Night sp. z o.o. zostaje zapoznany z treścią regulaminu, poświadcza to złożonym oświadczeniem w formie pisemnej. 4. Oświadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 3 regulaminu załącza się do akt osobowych pracownika. 
§ 2
1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy i posiadanych kwalifikacji, zgodnie z kategorią osobistego zaszeregowania określoną w umowie o pracę.
2. Wynagrodzenie otrzymywane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od obowiązującego na dany rok wynagrodzenia minimalnego.
3. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz pozostałe składniki wynagrodzenia za pracę. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy ustalonego w umowie o pracę.
4. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. 
5. Pracownikowi, nie przysługuje wynagrodzenie w sytuacji określonej w art. 82 § 1 Kodeksu Pracy. 
6. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
7. Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje.
Zasady wynagradzania
§ 3
Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze określone stawką miesięczną wynikające z kategorii zaszeregowania, dodatki do wynagrodzenia oraz premię uznaniową przyznawaną za wyniki w pracy. 
§ 4
Wynagrodzenie wypłacane w przedsiębiorstwie Fashion Day&Night sp. z o.o. składa się z następujących składników wynagradzania: 
wynagrodzenie zasadnicze, 
dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, 
dodatek za pracę w porze nocnej, 
premia oraz 
wynagrodzenie za czas przestoju niezawinionego przez pracownika. 
§ 5
Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest na etapie rekrutacji pracownika w trybie negocjacji stron, po uwzględnieniu opinii bezpośredniego przełożonego. 
§ 6
1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy przysługuje wynagrodzenie, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy (przestój).
2. Za przestój w pracy spowodowany z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje. 
§ 7
Pracownikom przyznaje się miesięczne premie uznaniowe w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego.
§ 8
1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości określonej w art. 1511 Kodeksu Pracy.
2. Dodatku nie przyznaje się pracownikowi, jeżeli udzielono mu czasu wolnego od pracy w zamian za pracę pond obowiązujący go wymiar czasu pracy.
§ 9
Za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości określonej w art. 1518 § 1 Kodeksu Pracy. 
§ 10
1. Wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 regulaminu wynagrodzeń dokonuje się jeden raz w miesiącu, każdego 10 dnia miesiąca.
2. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
3. Na żądanie pracownika pracodawca jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie.
§ 11
1. Wynagrodzenia wypłacane są w formie pieniężnej na rachunek bankowy pracownika wskazany w momencie podpisywania umowy. 
2. Pracownik ma prawo w każdym czasie trwania stosunku pracy wskazać inny numer rachunku bankowego na który ma być wypłacane wynagrodzenie za pracę. 
Przepisy końcowe
§ 12
1. Regulamin wynagradzania obowiązuje przez czas nieokreślony.
2. Zmiana postanowień regulaminu może być dokonana tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w tym samym trybie co jego ustalenie. 
3. Każdy pracownik ma prawo w każdym czasie trwania stosunku pracy zapoznać się z treścią regulaminu, który jest udostępniony do wglądu w sekretariacie Dyrektora przedsiębiorstwa. 
4. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia..
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