
UCHWAŁA NR 3236/2021 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 11 lutego 2021 roku 
 

 
w sprawie: przyznania nagrody rocznej za 2019 rok dla Dyrektora Wielkopolskiego Centrum 
Medycyny Pracy.  
 
 
 
 Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2020 r., poz.1668 ze zm.) oraz art. 10 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2136) 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 

Na wniosek Rady Społecznej przyznaje się Panu Markowi Andrzejewskiemu – Dyrektorowi Wielkopolskiego 
Centrum Medycyny Pracy nagrodę roczną w wysokości 1 – krotnego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia dyrektora w roku 2019. 
 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do uchwały nr 3236/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 lutego 2021 roku 
 

w sprawie: przyznania nagrody rocznej za 2019 rok dla Dyrektora Wielkopolskiego Centrum 
Medycyny Pracy.  
 
 

W myśl art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, który 
utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, może przyznać dyrektorowi nagrodę 
roczną, na wniosek rady społecznej. Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć trzykrotności 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.  

 
 Wnioskiem z dnia 17 grudnia 2020 roku Rada Społeczna działająca przy Wielkopolskim 

Centrum Medycyny Pracy wystąpiła o przyznanie nagrody rocznej dla Pana Marka Andrzejewskiego – 
Dyrektora Centrum. 

 
Analizując wyżej wymieniony wniosek, ustalono co następuje: 
Panu Markowi Andrzejewskiemu stanowisko dyrektora powierzone zostało od dnia 29 maja 

2007 roku. W 2019 roku Centrum efektywnie i konsekwentnie realizowało zadania i cele statutowe. 
Jednostka za 2019 rok wygenerowała zysk netto w wysokości 40 934,65 zł. Centrum w 2019 r. 
regulowało terminowo płatności publiczno-prawne. Jednostka na 31.12.2019 r. nie posiadała 
zobowiązań wymagalnych. Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok Wielkopolskiego Centrum 
Medycyny Pracy zostało zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą  
Nr 2740/2020 z dnia 24 września 2020 roku.   

W związku z powyżej przytoczoną argumentacją zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 
 

 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 

 

 

 


