
UCHWAŁA NR 3467/2021 
ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z  dnia 15 kwietnia 2021 roku 
 
 
 

w sprawie: przyznania nagrody jubileuszowej dla Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.  
 
 
 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.), art. 11 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2136) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być 
przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U.z 2020 r.,  
poz. 1399) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

 

§ 1. 

Przyznaje się nagrodę jubileuszową dla Pana Radosława Kołacińskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego dyrektora. 
 

   

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały Nr 3467/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 kwietnia 2021 roku 
 
 

w sprawie: przyznania nagrody jubileuszowej dla Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 
 

Wnioskiem z dnia 29 marca 2021 roku Przewodniczący Rady Społecznej działającej przy 

Wojewódzkim Szpital Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wystąpił o przyznanie nagrody 

jubileuszowej za 30-lecie stażu pracy dla Pana Radosława Kołacińskiego  w wysokości 150% miesięcznego 

wynagrodzenia dyrektora. 

Nagroda jubileuszowa może zostać przyznana kierownikowi spzoz jako świadczenie dodatkowe na 

zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku  

w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym 

niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2020 r., poz. 1399). Zgodnie  

z zapisami § 2 ust. 2 rozporządzenia jeżeli zakładowy i ponadzakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin 

wynagradzania nie określa, m.in. dla kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

uprawnień do nagrody jubileuszowej lub odprawy pieniężnej, świadczenia te mogą być im przyznane  

w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy.    

W świetle powyższego uzasadnionym jest przyznanie nagrody jubileuszowej w wysokości  

150% wygrodzenia miesięcznego dla Pana Radosława Kołacińskiego.  

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

 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 

  


