
 

Uchwała Nr 1111/2014 

Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 22 maja 2014 r.  

 

w sprawie:  określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym 

 niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 

 

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierującymi 

podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Krapkowickiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Określa się zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesowi Krapkowickiego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w ust. 1, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Podpisy członków Zarządu: 

 

Maciej Sonik                                     .............................. 

Sabina Gorzkulla – Kotzot               .............................. 

Genowefa Kozubek – Kopecka      ............................... 

Tomasz Sokołowski                          .............................. 

Ryszard Reszczyński                         ............................... 

 

 

 

 

 



 
         Załącznik Nr 1 

         do Uchwały Nr 1111/2014  

         Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

         z dnia 22 maja 2014 r.  

 

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej  

Prezesowi Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach  

 

1. Zarząd Powiatu dokonuje oceny Prezesa Zarządu Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w Krapkowicach, zwanego dalej Prezesem, z uwzględnieniem specyfikacji zadań ochrony 

zdrowia wykonywanych przez Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., zwanej dalej 

KCZ Sp. z o.o. 

2. Nagroda roczna może być przyznana Prezesowi, jeżeli KCZ Sp. z o.o.: 

1) osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto; 

2) efektywnie realizował zadania i cele statutowe; 

3) nie zalega z regulowaniem zobowiązań o charakterze publicznoprawnym; 

4) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy 

sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy. 

3. Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego Prezesa w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.  

4. Przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne rozumie się przeciętne wynagrodzenie 

zasadnicze brutto bez uwzględnienia nagrody rocznej, nagrody jubileuszowej, świadczeń 

dodatkowych i innych jednorazowych wypłat. 

5. Nagroda roczna może być przyznana jedynie Prezesowi, który pełnił swoją funkcję (zajmował 

stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków 

pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy 

o zarządzanie albo nie odwołano go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących 

podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

6. W przypadku zmiany formy organizacyjno - prawnej KCZ Sp. z o.o., związanej z łączeniem lub 

podziałem, wypłata nagrody może nastąpić, jeżeli Prezes pełnił swoją funkcję (zajmował 

stanowisko) zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno - prawnej KCZ Sp. z o.o.. 

7. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest Zarząd Powiatu. 

8. Przyznanie nagrody rocznej Prezesowi, wymaga złożenia wniosku, którego wzór określa 

załącznik nr 2 do uchwały. 

9. Do wniosku należy dołączyć załączniki, o ile nie są w posiadaniu Starostwa Powiatowego 

w Krapkowicach, a w szczególności: 

1) Sprawozdanie finansowe KCZ Sp. z o.o. za rok obrotowy. 

2) Dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe KCZ Sp. z o.o. 

3) Oświadczenie o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego Prezesa w roku 

poprzedzającym przyznanie nagrody. 

4) Uchwałę Rady Nadzorczej KCZ Sp. z o.o. w sprawie przyznania Prezesowi nagrody 

rocznej. 

10. Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa występuje Rada Nadzorcza – 

w terminie do trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

KCZ Sp. z o.o. za rok obrotowy lub złożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania 

finansowego przez KCZ Sp. z o.o. 



         Załącznik Nr 2 

         do Uchwały Nr 1111/2014  

         Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

         z dnia 22 maja 2014 r.  

 

 

  

 

Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej 

 

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok .......... 

 

………..............................., dnia......................   

                                                                                     (miejscowość)                  (data) 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

       (firma i siedziba spółki) 

 

......................................................... 

......................................................... 

(organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej) 

 

 

 

 

......................................................... 

......................................................... 

 (organ uprawniony do przyznawania nagrody rocznej) 

 

1. Informacja o uprawnionym 

1) Imię (imiona) i nazwisko ................................................................................................. 

2) Zajmowane stanowisko wraz z zakresem pełnionych obowiązków 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

3) Data objęcia stanowiska w Spółce ....................................... 

4) Wysokość przeciętnego wynagrodzenia Prezesa za okres wnioskowany …............................. 

5) Maksymalna kwota nagrody rocznej .............................................................................. 

2. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

3. Ocena stopnia realizacji zadań. 

L.P. Rodzaj zadania 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

Uzyskana 

liczba punktów Uzasadnienie 

1 
Wynik finansowy 

netto 
25 

 
 

2a 

Wskaźnik 

zyskowności 

sprzedaży 

10 

 

 

2b 
Wskaźnik płynności 

finansowej 
10 

 

 

2c 

Wykonanie zadań 

nałożonych przez 

Radę Nadzorczą 

10 

 

 

3 
Stopień realizacji 

planu finansowego 

45  

 suma suma 

(1) przychody 15   

(2) koszty 15   

(3) wynik finansowy 15   

Razem 100  X 

 

Kwota nagrody rocznej wynikająca z oceny stopnia realizacji zadań wynosi ........................ 

 

4. Rada Nadzorcza wnioskuje o przyznanie nagrody rocznej w kwocie wynikającej z oceny stopnia 

realizacji zadań ...................................................................................... 

Uzasadnienie: ......................................................................................................................... 

5. Załączniki do wniosku, o ile nie są w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, 

w szczególności: 

1) sprawozdanie finansowe KCZ Sp. z o.o. za rok obrotowy, 

2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego KCZ Sp. z o.o. za rok obrotowy, 

3) sprawozdanie z wykonania planu rzeczowego lub inwestycyjnego KCZ Sp. z o.o., 

4) oświadczenie Prezesa o niezaleganiu z regulowaniem przez KCZ Sp. z o.o. zobowiązań 

publicznoprawnych,  

5) uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyznania Prezesowi nagrody rocznej. 

 

 

(podpisy wnioskodawców) 


