
UCHWAŁA  Nr 3142/2021 

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  14 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie: przyznania nagrody jubileuszowej Panu Piotrowi Florkowi 

Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka  Ruchu Drogowego w Koninie 

 

 
 

Na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2136) oraz  § 

2 ust. 2 pkt. 1 lit d rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. 

w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być 

przyznawane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich 

przyznawania      (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1399) uchwala się, co następuje:  

 

 

§ 1 

 

  1. Przyznaje się nagrodę jubileuszową po 40 latach pracy dla Pana Piotra Florka 

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie w wysokości  

200% miesięcznego wynagrodzenia. 

2. Nagroda jubileuszowa, o której mowa w ust. 1, zostanie wypłacona              

ze środków własnych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 

do uchwały Nr  3142 /2021  Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  14 stycznia 2021 r. 

 

 

Zgodnie z  art. 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, osobom kierującym jednostkami 

organizacyjnymi wymienionymi w jej art. 2 ( w tym samorządowymi jednostkami 

organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną ) przysługuje wyłącznie 

wynagrodzenie miesięczne ( ust. 1 ), z tym, że osobom, o których mowa m. in. w art. 2 

pkt. 1, czyli kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających 

osobowość prawną, mogą być przyznane świadczenia dodatkowe ( ust. 2 ). 

Stosownie do art. 11 ustawy świadczeniami dodatkowymi są świadczenia           

z tytułu zatrudnienia, w tym: bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia 

majątkowe i osobowe-inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, 

zakładowych o ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych 

przepisach ( ust. 1 ). Maksymalna wartość tych świadczeń w ciągu roku nie może 

przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego 

dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób ( ust. 2 ). 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. d  rozporządzenia z dnia 21 stycznia 2003 r. w 

sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być 

przyznawane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu         

ich przyznawania, nagroda jubileuszowa może być przyznana w wysokości 200 % 

wynagrodzenia miesięcznego po przepracowaniu 40 lat. 

Z dniem 07 stycznia 2021r. upłynął 40-letni okres pracy Pana Piotra Florka 

Dyrektora WORD w Koninie. 

 

Zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym  ( Dz. U. z 2020r. poz. 110) Zarząd Województwa sprawuje nadzór nad 

wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego na obszarze województwa. 

Przepis art. 118 ust. 2 i ust 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym  stanowi,         

że Zarząd Województwa posiada kompetencję do powołania dyrektora 

wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz do ustalenia jego wynagrodzenia. 

Do przyznania świadczenia dodatkowego, jakim jest nagroda jubileuszowa, 

według zapisu § 3 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia w związku z art. 6 ust. 1 ustawy     

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, uprawniony   

jest właściwy organ, tj. w tym przypadku organ sprawujący nadzór. 

 

Wobec powyższego Zarząd Województwa Wielkopolskiego realizując           

ww. kompetencję podjął niniejszą uchwałę.     

 
Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 

 

 


