
ZARZĄDZENIE Nr 5/2022 

Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Jabłonnie 

 
z dnia 20 lipca 2022 roku 

 

w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3a  ust 1 pkt 4 i stosownie do art. 3, 3a i 5 ustawy z 8 czerwca 2017 

r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1352 ze zm.), zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 lipca 2022 r. Pracodawca dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego 

pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż 

pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku 

do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych i kwoty przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze.  

§ 2. Corocznie na dzień 1 lipca podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego 

pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż 

pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku 

do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych i kwoty przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze. 

§ 3. Od dnia 2 lipca danego roku wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód 

medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód 

medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony 

zgodnie z § 2 na dzień 1 lipca danego roku. 

§ 4. Podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych, o którym mowa w § 1 i § 2, dokonuje się w sposób, 

zapewniający proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost wynagrodzenia 

zasadniczego.  

§ 5. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w Samodzielnym Zespole 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, niewykonującej zawodu medycznego, 

podwyższa się tak aby wynagrodzenie to odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom 

wymaganym przy jej wykonywaniu,  uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy oraz uwzględniało 

wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia  

w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie w danym  okresie.  

§ 6. Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz pracownikowi działalności podstawowej, 
innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu 



pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy 

określonego w ramach stosunku pracy. 

§ 7. Od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub 

pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, 

wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane 

przez pracownika stanowisko pracy. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2022 roku.  

 

 

 

 

..……………………………….. 

(dyrektor SZP ZOZ w Jabłonnie) 
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