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DYREKTORA NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII
I RE,HABILITACJI W WARSZAWIE

z dnia . .. wrzeSnia20lT r.

w sprawie zasad podwyZszania wynagrodzehzasadnicrych pracownikom wykonuj4cym
zawody medyczne w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. ili hab. med. Eleonory Reicher

Napodstawieart.3ust. lpkt4lit.austawyzdnia9czerwca2}lTr.osposobieustalania
najniLszego wynagrodzenia zasadniczego pracownik6w wykonuj4cych zawody medyczne

zatrudnionychwpodmiotach leczniczych(dalej:Ustawa;Dz.U.z2017 r.,poa.1473)w zw' z $ 8

pkt 6 Statutu Narodowego Instltutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,

zarz4dza sig, co nastgpuje:

s1.
Ustala sig spos6b podv'ryilszania wynagrodzenia zasadniczego pracownikom wykonuj4cym

zawody medyczne, o kt6rych mowa w art. 2 pld.3 Ustawy, kt6rych wynagrodzenie zasadnicze

jest rriLsze od najni2szego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn

wsp6lczynnika pracy okreslonego w zalqczniku do Ustawy oraz kwoty 3.900,00 zlbrutto.

Wsp6lczynnik pracy, o kt6rym mowa w ust. I oraz wysoko56 najniilszego wynagrodzenia

zasadniczego brutto w okresie obowi4zywania niniejszego zarz4dzenia dla poszczeg6lnych

grup zawodowych przedstawia ponizsza tabela:

Lp.
Grupy zawodowe wedlug kwalifikacji
wymaganych na zajmowanym
stanowisku

Wsp6lczynnik
pracy

NajniZsze
wynagrodzenie
zasadnicze brutto

I

Lekarz albo lekarz dentysta, kt6ry
uzy skal specjalizacj g drugie go stopnia
lub tlrtut specjalisty w okre5lonej
dziedzinie medycyny

7,27 4953

2.

Lekarz albo lekarz dentysta, kt6ry
uzy skal specjalizacj g pierwsze go stopnia
w okreSlonej dziedzinie medycyny

l,l7 4563

3.
Lekarz albo lekarz dentvsta. bez

specjalizacji
1,05 4095

4.
Lekarz stazysta albo lek dentYsta

staZysta
0,73 2847

5.

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta
laboratoryjny albo inny pracownik
wykonuj4cy zaw6dmedyczny inny niZ

okreSlony w lp. 1-4, magajqcY

wyilszego wyksztalcenia i specjalizacji

1,05 4095



6.

Farmaceuta, frzjoterapeuta, diagnosta
laboratoryjny albo inny pracownik
wykonuj4cy zaw6dmedyczny inny niz
okreslony w lp. 1-5, wymagaj4cy
v,ryLszego wyksztalce nia, bez

specjalizacji

0,73 2847

7.

Pielggniarka lub poloZna z tytulem
magistra na kierunku pielqgniarstwo lub
polo2nictwo, ze specjalizacj{'

1,05 4095

8.
Pielggniarka albo polozna, ze

specjalizacj4
0,73 2847

9.
Pielggniarka albo polohna, bez
specjalizacji

0,64 2496

10.

Fizjoterapeuta albo inny pracownik
wykonuj4cy zaw6d medyczny inny niZ
okreslony w lp.1-9, wymagaj4cy
Sredniego wyksztalcenia

0,64 2496

3. Wynagrodzenie pracownik6w, o kt6rych mowa w ust. 1, pocz4wszy od dnia 1 hpca20l7 r.

zostanie podwyZszone o I0o/o kwoty stanowi4cej r62nicE pomigdzy najnizszym

wynagrodzeniem zasadniczym poszczeg6lnych grup zawodowych wskazanym w ust' 3 oraz

wynagrodzeniem zasad niczym poszczeg6lnych pracownik6w'

4. Uzyskan4, w spos6b okreslony w ust. 4, kwotg zaokrygla sig w 9619 do pelnego zlotego.

5. Wyplata wyr6wnania wynagrodzenia wg podwylszonych stawek za okres poprzedzaj4cy

wej5cie w Lycie niniejszego zaruqdzenia nast4pi w miesi4cu paLdziemiku20lT r.

$2.
1. Zarz4dzenie obejmuje swoim zakresem wyl4cznie pracownik6w wykonuj4cych zaw6d

medyczny w ramach stosunku pracy w Instytucie.

2, Pracownikowi wykonuj?cemu zaw6dmedyczny w niepelnym wymiarze czasu pracy najni?sze

wynagrodzenie zasadnicze zostanie obliczone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy

okre6lonego w ramach stosunku pracy.

3. Ustalony niniejszym zarz4dzeniem spos6b podv'ryLszania wynagtodzenia zasadniczego

pielggniarek uwzglgdnia wzrost miesigcznego wynagrodzenia dokonany zgodnie zptzepisami

wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia27 sierpnia2}}4 r. o Swiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz.IJ . z 2016 r. poz. 1793, z p62n' zm.)

$3.
1. PodwyLszanie wynagrodzenia osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy w podmiocie

leczniczym, niewykonuj4cym zawodu medycznego mohe odbywa6 sig na podstawie decyzji

Dyrektora Instytutu przy uwzglgdnieniu rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji

wymaganych przy jej wykonywaniu, iloSci i jako6ci Swiadczonej pracy, zaangahowania w

pracg, inflacji, minimalnego wynagrodzenia ustalanego na podstawie ustawy z dnia l0
pafudziemika2})2 r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracg,atak2e mozliwo6ci finansowych

Instytutu.



-2. Instlrtut weryfikuj4c wynagrodzenia pracownik6w, o kt6rych mowa w ust. I bgdzie mial w

szczeg6lnoSci na uwadze zapobieganie dysproporcjom placowym pracownik6w.

$4.
W zakresie nieregulowanym niniej szp zaruqdzeniem zastosowanie maj4 przepisy ustawy z dnia

8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najnihszego wynagrodzenia zasadniczego pracownik6w

wykonuj4cych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

.--., --:'
$s.

Zaruqdzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.

s6.
Przepisy niniejszego zarzqdzenia obowi4zuj4 do dnia 30 czerwca 2018 r.


