
UCHWAŁA NR A54li/ 23

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia. 9.mara.208% r.

w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania

egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców
w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), art. 5 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 4
ust. 1 pkt 8, 9, 11, 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn zm.) oraz § 2 uchwały nr LII/1872/18
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku
publicznego i wolontariatu (Dz. Urz. Woj. Dol. Poz. 5560) uchwala się, co następuje:
8 1. 1. Kieruje się do konsultacji społecznych projekt uchwały Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów
przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców w Dolnośląskim
Ośrodku Ruchu Drogowego, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Do udziału w konsultacjach, o których mowa w ust. 1, zaprasza się podmioty
reprezentujące zainteresowane środowiska, w szczególności:

1) Organizację Międzyzakładową nr 60 NSZZ Solidarność � 80 w WORD;
2) NSZZ Organizacji Międzyzakładowej przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny

Jeleniogórskiej;
3) Związek Zawodowy Pracowników WORD „C5" w Wałbrzychu;
4) Związek Zawodowy Pracowników WORD.

3. Projekt, o którym mowa w ust. 1, przedkłada się do zaopiniowania Radzie Działalności
Pożytku Publicznego Województwa Dolnośląskiego. Nieprzedłożenie przez Radę stanowiska
w terenie 30 dni oznacza rezygnację z prawa do jego wyrażenia w konsultowanej sprawie.

§ 2. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z tekstem projektu, o którym mowa w 1 ust. 1
zamieszcza się na stronie internetowej https://umwd.dolnyslask.pl/drogi/aktualnosci/
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego.

§ 3. Konsultacje będą trwały w okresie od 9 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.

§ 4. Formą konsultacji są pisemne opinie składane:

1) osobiście w godzinach 7.30-15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje
Społeczne dot. warunków wynagradzania egzaminatorów"



2) drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Departament Infrastruktury � Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP; w piśmie ogólnym należy wpisać
„Konsultacje Społeczne dot. warunków wynagradzania egzaminatorów"

4) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
konsultacje_transport@dolnyslask.pl

§ 5. Wyznacza sie Departament Infrastruktury jako komórkę organizacyjną Województwa
Dolnośląskiego odpowiedzialną za przeprowadzanie konsultacji projektu, o którym
mowa
w$1ust 1.

§ 6. Określa się formularz zgłaszania opinii, o których mowaw 4, stanowiący załącznik nr 2

do uchwały, który zamieszczony zostanie na stronie internetowej
https://www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce drogi/aktualnosci/ oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Członowi Zarządu Województwa Dolnośląskiego
właściwemu ds. infrastruktury.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6634/23
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 4.mQY 0.2023 r.

UCHWAŁA NR/ /23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia

w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów
przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców

w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz art. 121a ust. 1 ustawy 20 czerwca 1997 r. � Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) w związkuz art. 3 ustawy z dnia 4 listopada
2022 r. o zmianie ustawy � Prawo o ruchu drogowym oraz ustawyo kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2589) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy
kandydatów na kierowców i kierowcóww Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego, których
treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

ZE
afy Przybylski

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1002, 1768, 1783,
2589, 2600 i 2642.



Załącznik do uchwały nr
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia r.

Warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy
dla kandydatów na kierowcówi kierowców w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego

§ 1. 1. Warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy
dla kandydatów na kierowców i kierowców w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego,
zwane dalej „Warunkami wynagradzania" stosuje się wobec egzaminatorów zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego, zwanego dalej
„DORD" lub „Ośrodkiem".

1)

2)

3)

4)

5)
6)

2. Warunki wynagradzania określają:

stopień zaszeregowania stanowiska egzaminatora według uprawnień
do egzaminowania;

stawkę i sposób ustalania miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego egzaminatora,
stawkę i sposób ustalenia miesięcznego dodatku zadaniowego oraz miesięcznego
dodatku za posiadane uprawnienia do przeprowadzania egzaminóww zakresie kategorii
B+E, C+E, D+E;

stawkę i sposób ustalania dodatku funkcyjnego egzaminatora nadzorującego;

stawkę, sposób ustalania i warunki przyznawania:

a) dodatku specjalnego,

b) premii uznaniowej,

c) nagrody specjalnej;

warunki przyznawania i wypłacania dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej
oraz odprawy rentowo-emerytalnej;

wzory dokumentów.

3. Ustala się tabele;

zaszeregowania stanowisk egzaminatorów według uprawnień do egzaminowania
� załącznik nr 1 do Warunków wynagradzania;
wysokości minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
egzaminatora � załącznik nr 2 do Warunków wynagradzania;
wysokości minimalnych i maksymalnych stawek dodatku zadaniowego egzaminatora �

załącznik nr 3 do Warunków wynagradzania;
wysokości minimalnych i maksymalnych stawek dodatku specjalnego oraz premii
uznaniowej � załącznik nr 4 do Warunków wynagradzania;
wysokości nagrody jubileuszowej

� załącznik nr 5 do Warunków wynagradzania;
wysokości odprawy rentowo-emerytalnej � załącznik nr 6 do Warunków wynagradzania.
4. Dla określenia wysokości składników wynagrodzenia egzaminatora bierze się

pod uwagę wynikające z odrębnych przepisów uprawnienia do egzaminowania w zakresie
kategorii A, B, C oraz D, a także dodatkowow zakresie kategorii B+E, CHE oraz D+E.



§ 2.1. Egzaminatorowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie składające sie:

1) z wynagrodzenia zasadniczego;

2) odpowiednio z dodatkowych składników wynagrodzenia, o których mowaw ust. 1.

2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego egzaminatora ustala dyrektor DORD, biorąc

pod uwagę m.in.:

1) stopień zaangażowania pracownika w prawidłowe wykonywanie swoich obowiązków
oraz połeceń przełożonych, a także w tworzenie pozytywnego wizerunku Ośrodka,

2) dyspozycyjność w zakresie możliwości dojazdów do poszczególnych lokalizacji DORD,

3) aktywny udział w szkoleniach wewnętrznych i stosowanie się do zasad i regulaminów
obowiązujących w DORD.

8 3. 1. Dodatkowymi składnikami wynagrodzenia mogą być:

1) dodatek zadaniowy,

2) dodatek funkcyjny,

3) dodatek za posiadane uprawnienia do przeprowadzania egzaminów w zakresie
kategorii B+E, C+E, D+E,

4) dodatek stażowy,

5) dodatek specjalny,

6) premia uznaniowa,

7) nagroda specjalna.

2. Dyrektor DORD przyznaje egzaminatorowi dodatek zadaniowy w zakresie prawa jazdy
kategorii B na cały okres zatrudnienia.

3. Dyrektor przyznaje egzaminatorowi dodatek zadaniowy w zakresie kategorii prawa
jazdy innych niż B, na które ma on przeprowadzać egzaminy, na okres zamknięty,
nie dłuższy niż 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 4-6.

4. Nie można przyznać egzaminatorowi dodatku zadaniowego w zakresie kategorii C,
jeżeli nie posiada on uprawnień do przeprowadzania egzaminóww zakresie kategorii C+E.

5. Powierzając egzaminatorowi funkcję egzaminatora nadzorującego Dyrektor przyznaje
dodatek zadaniowyw zakresie kategorii prawa jazdy innych niż B, w ramach których ma on
przeprowadzać egzaminy oraz sprawować nadzór na okres zamknięty, nie dłuższy niż 12
miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Dyrektor przyznaje dodatek zadaniowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy
egzaminatorowi zatrudnionemu na stanowisku egzaminatora nadzorującego
oraz jednocześnie kierownika lub zastępcy kierownica komórki organizacyjnej
odpowiedzialnej za przeprowadzanie egzaminów w DORD - na cały okres zatrudnienia.



7. Dyrektor DORD przyznaje dodatek funkcyjny w wysokości od 1200 do 3000 zł:

1) na cały okres zatrudnienia � egzaminatorowi, o którym mowaw ust. 6;

2) na cały okres pełnienia funkcji, trwający nie dłużej niż 12 miesięcy � egzaminatorowi,
o którym mowa w ust. 5.

8. Wysokość dodatku, o którym mowa
w ust. 7 ustala się m.in. w zależności od liczby

kategorii prawa jazdy, w ramach których egzaminator nadzorujący ma przeprowadzać
egzaminy oraz sprawować nadzór.

9. Egzaminatorowi, który pełni funkcję egzaminatora nadzorującego w niepełnym
wymiarze czasu pracy dodatek funkcyjny przysługuje proporcjonalnie.

10. Z tytułu posiadania uprawnień do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy
kategorii B+E, C+E lub D+E egzaminatorowi przysługuje na okres posiadania uprawnień
miesięczny dodatek w wysokości 200 zł za każdą z tych kategorii i przyznawany jest od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym egzaminator złożył w DORD
odpowiednie zaświadczenie o wpisie do ewidencji egzaminatorów w zakresie danej kategorii
prawa jazdy.

11. Dyrektor DORD może przyznać dodatek specjalny egzaminatorowi, który na jego
polecenie okresowo będzie wykonywał dodatkowe obowiązki, które nie zostały ujęte
zakresie czynności egzaminatora.

12. Dodatek specjalny przyznawany jest na okres od 1 do 12 miesięcy i wypłacany razem
z wynagrodzeniem.

13. Zakres dodatkowych obowiązków będących podstawą wypłaty dodatku specjalnego
określa się pisemnie, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do Warunków
wynagradzania, wraz ze wskazaniem okresu na jaki dodatek został przyznany oraz jego
miesięcznej wysokości.

14. Jeżeli egzaminator, na polecenie lub za zgodą przełożonego, wykonywał doraźnie
dodatkowe obowiązki, które nie zostały ujęte w jego zakresie czynności i nie stanowią
podstawy wypłaty dodatku specjalnego, Dyrektor DORD może przyznać mu premię
uznaniową, na wniosek jego bezpośredniego przełożonego lub egzaminatora, o którym
mowa

w
ust. 6, według wzoru określonego w załączniku nr 8 do Warunków wynagradzania.

15. Jeżeli wniosek o przyznanie premii uznaniowej dotyczy egzaminatora w Oddziale
Regionalnym DORD lub przynaleznym mu Oddziale Terenowym DORD, wymaga on
dodatkowo akceptacji Dyrektora Oddziału Regionalnego.

16. Wniosek o przyznanie premii uznaniowej składa się w sekretariacie w siedzibie DORD
osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż do 3 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego wniosek dotyczy.

17. Wniosek o przyznanie premii uznaniowej powinien zawierać szczegółowe
uzasadnienie oraz jej proponowaną wysokość, z tym zastrzeżeniem, że o ostatecznej
wysokości przyznanej premii decyduje Dyrektor DORD.

18. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie premii uznaniowej przez Dyrektora
DORD jest jego złożenie oraz pisemne uzasadnienie.



19. Dyrektor rozpatruje wniosek nie później niż w terminie 3 dni od jego otrzymania.
Brak uwzględnienia wniosku o przyznanie premii nie wymaga uzasadnienia.

20. Do ustalenia wysokości dodatku specjalnego oraz premii uznaniowej stosuje się
stawki określone w załączniku nr 4.

21. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych okolicznościami Dyrektor DORD może
przyznać egzaminatorowi nagrodę specjalną w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnej
stawki wynagrodzenia zasadniczego, określonej dla | stopnia zaszeregowania stanowiska
egzaminatora.

22. Okoliczności, o których mowa w ust. 21 to, m.in., przyczynienie się do ujawnienia
korupcji w DORD, zapobieżenie korupcji, sytuacje związane z ratowaniem życia lub zdrowia
ludzkiego, podjęcie akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także wykonywanie
swoich obowiązków w sposób wzorowy, wyróżniający się na tle innych pracowników DORD.

8 4. Egzaminatorowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują
składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy wynikającego
z Umowyo pracę.

8 5. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z kategorii
zaszeregowania stanowiska egzaminatora ustala się, dzieląc miesięczną stawkę
wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym
miesiącu.

8 6. 1. Egzaminatorowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej
"dodatkiem stażowym", w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
po 5 latach pracy. Dodatek stażowy wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy,
aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy, uprawniających do dodatku stażowego, wlicza się wszystkie
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia, a także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.

3. Dodatek stażowy przysługuje egzaminatorowi za dni, za które otrzymuje
wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia
społecznego.

4. Dodatek stażowy jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
egzaminator nabył prawo do dodatku stażowego lub wyższej stawki dodatku, jeżeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku stażowego lub wyższej stawki dodatku
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

$ 7. 1. Egzaminatorowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości określonej
w załączniku nr 5.



2. W przypadku egzaminatorów zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy przeciętne
miesięczne wynagrodzenie wylicza się, biorąc pod uwagę wszystkie miesiące zatrudnienia
w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego.

3. Do okresów pracy uprawniających egzaminatora do nagrody jubileuszowej wlicza się
wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy
odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą
uprawnienia pracownicze.

4. Egzaminator nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu
uprawniającego do nagrody. Egzaminator jest obowiązany udokumentować swoje prawo
do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brakuje odpowiedniej dokumentacji.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu
przez egzaminatora prawa do tej nagrody.

6. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
z tytułu niezdolności do pracy, egzaminatorowi, któremu do nabycia prawa do nagrody
jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy,
nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8 8. 1. Egzaminatorowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu
niezdolności do pracy lub uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał
w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna
w wysokości określonej w załączniku nr 6, z tym jednak, że wysokość odprawy nie może być
niższa od określonej w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.
1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240).

2. Do ustalenia okresów uprawniających do jednorazowej odprawy$ ust. 3 stosuje się
odpowiednio.

3. Egzaminator, który otrzymał odprawę, nie może
ponownie

nabyć do niej prawa.

Marsżąłk i
nośląskieg:

bh Przybylski



Załącznik nr 1 do Warunków wynagradzania

Tabela zaszeregowania stanowisk egzaminatoréw wedtug uprawnien do egzaminowania

Lp. Stopien zaszeregowania Zakres uprawnień do egzaminowania

Egzaminator | stopnia jedna kategoria prawa jazdy

Egzaminator Il stopnia dwie kategorie prawa jazdy

Egzaminator Ill stopnia trzy kategorie prawa jazdy

Egzaminator IV stopnia cztery kategorie prawa jazdy

Marszałek
Województwa [Dolno laskieg::



Załącznik nr 2 do Warunków wynagradzania

Wysokość minimałnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
egzaminatora

Stopień zaszeregowania
stanowisk

Minimalna stawka
wynagrodzenia
zasadniczego

Maksymalna stawka
wynagrodzenia

zasadniczego egzaminatora
egzaminatora w zł w zł

Egzaminator 4 200 6 500
I stopnia

Egzaminator 4700 7 500
Ii stopnia

Egzaminator 5 200 8 500
ll stopnia

Egzaminator 5 700 9 500
IV stopnia



Załącznik nr 3 do Warunków wynagradzania

Wysokość minimalnych i maksymalnych stawek dodatku zadaniowego egzaminatora

Liczba kategorii, na którą
egzaminator przeprowadza

Minimalna stawka dodatku
zadaniowegow zł

Maksymalna stawka
dodatku zadaniowegow zł

egzaminy

1
2 000 3 000

2 500 3 500
2

3
3 000 4 000

3 500 4 500



Załącznik nr 4 do Warunków wynagradzania

Wysokość minimalnych i maksymalnych stawek dodatku specjalnego
oraz premii uznaniowej

Minimalna wartość Maksymalna wartość
Dodatek do wynagrodzenia Hodatku dodatku

Dodatek specjalny
200 3000

Premia uznaniowa 200 3000

Cezary Arzybylski



Załącznik nr 5 do Warunków wynagradzania

Wysokość nagrody jubileuszowej

Liczba ukończonych lat pracy
% Prze

nich 6 my ene

10 50

15 75

20 85

25 100

30 i po każdych następnych 5 150

Marszatg
Wojewddztva Do Jaskieg

Cary Przybylski



Załącznik nr 6 do Warunków wynagradzania

Wysokość odprawy rentowo-emerytalnej

wielokrotność przeciętnego miesięcznegoOkres zatrudnienia w latach
wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy

<10 1

10 do <15 2

15 do <20 3

20 do >25 4

25



Załącznik nr 7 do Warunków wynagradzania

® OOco Dodatek specjalny

, dnia r.

(miejscowość)

Pan/Pani

Egzaminator

Na podstawie $ 3 ust. 11-13 Warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy
dla kandydatów na kierowców i kierowców w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego, w związku
z okresowym wykonywaniem dodatkowych obowiązków, niniejszym przyznaję Panu/Pani dodatek
specjalny na niżej określonych zasadach na okres:

od: do: Kwota dodatku
specjalnego

Miejsce wykonywania dodatkowych obowiązków:

Zakres dodatkowych obowiązków:

(podpis i pieczątka dyrektora DORD)

Przybylski



Załącznik nr 8 do Warunków wynagradzania

(© ml \ Wniosek o przyznanie premii uznaniowej00ro
dnia

(miejscowość)

Dyrektor DORD

Na podstawie § 3 ust. 14-20 Warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających
egzaminy dla kandydatów na kierowców i kierowców w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego
niniejszym wnioskujęo przyznanie premii niżej wskazanemu egzaminatorowi:

imię Nazwisko

Proponowana
Za miesiąc Rok wysokość premii

uznaniowej

Uzasadnienie

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej)

Akceptuję/ Nie akceptuję** zane ce e e
(podpis | pieczątka dyrektora oddziału regionalnego*)

Decyzja Dyrektora DORD

Przyznano premię uznaniową w kwocie / Nie przyznano premii uznaniowej/
Wniosek złożony wadliwie - nie podlega rozpatrzeniu**

(podpis | pieczątka dyrektora DORD)

*jeżeli dotyczy

**mepotrzebne skreślić M rszh te X
Województwaj D askiege:



Zatacznik nr 2 do Uchwaty nr Gczdlvila3
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 9.0SŁKL...2023 r.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów

przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców

w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres

konsultacje_transport@dolnyslask.pl lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa

Dolnośląskiego, Departament Infrastruktury, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411

Wrocław, od 9 marca 2023r. do 11 kwietnia 2023 r.

Prosimy również o przesłanie wersji edytowalnej formularza opinii na adres poczty

elektronicznej konsultacje_transport@dolnyslask.pl. W tytule listu/maila prosimy wpisać

„Konsultacje społeczne w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów".

Osoba do kontaktu: Joanna Fudała (691-901-357), e-mail: joanna.fudala@dolnyslask.pl

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII

1. Informacie o zgłaszającym:

Imię i nazwisko:

Podmiot/Instytucja:

Adres do

korespondencji:

Adres e-mail:

Tel/Fax:

Strona 17 3



2. Zgłaszanie opinii do projektu Uchwały Seimiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie
określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminv
kandydatów na kierowców i kierowców w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego

Lp. Jednostka Obecny zapis Treść uwagi/propozycja Uzasadnienie zmiany
redakcyjna

zmian
(paragraf, ustęp, Y

punkt)

1.

2.

3.

4.

Strona 2z 3



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
W sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy

dla kandydatów na kierowcówi kierowców w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

informuję, że:

1)

2)

3)

4)

5)

Administratorem Pani/Pana danych Jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we

Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia na terenie województwa
dolnośląskiego konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa projektu uchwały Sejmiku

Województwa Dolnośląskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów

przeprowadzających egzaminy dla kandydatów na kierowców i kierowców w Dolnośląskim
Ośrodku Ruchu Drogowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do

pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji

międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konsultacji społecznych tj.
od dnia 1 marca do 31 marca 2023 r. oraz przez okres przechowywania dokumentów w
archiwum zakładowym zgodniez kategorią archiwalną, tj, 5 lat od dnia zakończenia konsultacji

społecznych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem udziału w

procedurze konsultacji społecznych. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości udziału
w procedurze konsultacji społecznych.

10) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani

s s dn
Staskiegs ny podpis)



UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu uchwały
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie określenia warunkówwynagradzania
egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców

w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego

Zgodnie z treścią art. 121a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.) warunki wynagradzania egzaminatorów określa sejmik
województwa w drodze uchwały, będącej aktem prawa miejscowego. Obowiązek konsultacji
uchwał sejmiku województwa stanowiących prawo miejscowe wynika z przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2022 r. z 1327 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych,
(Dz.U. z 2022r. poz. 854) oraz uchwały nr LI/1872/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Konsultacje
w przedmiotowej sprawie prowadzone będą w celu zapewnienia dialogu obywatelskiego
oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym w podejmowaniu
istotnych decyzji dotyczących działalności obydwu stron.

Marszał
Województwa D ośląskiego


