
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 088.2017 Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

z dnia 08 marca 2017 r. 

            

1. Minimalne wynagrodzenie miesięczne, pobierane z tytułu realizacji usług oraz z tytułu 
gotowości do wykonywania usług świadczonych na podstawie umów, wynosi dla: 

2. W przypadku, gdy wartość usług wykonywanych w miesiącu przekroczy kwotę określoną 
w pkt. 1 wynagrodzenie będzie wyliczane za rzeczywistą wartość wykonanych usług. 

Wysokość  
minimalnego wynagrodzenia pobieranego za wykonywanie 

usług na rzecz jednostek zewnętrznych, na podstawie 
umów 

~ obowiązuje od 01 kwietnia 2017 r. ~ &

L
p.

Podmiot / rodzaj  
prowadzonej działalności leczniczej

Minimalne wynagrodzenie netto (PLN)  
za usługi wykonywane  

w jednostkach realizujących działalność

medyczną, w tym w:

niemedyczną 
(sterylizacja):

Laboratoriu
m 

Analityczny
m

 każdej  
z 

pozostałych 
jednostek (*) 

1. Podmiotu leczniczego prowadzącego 
dzia łalność w rodzaju stacjonarne                     
i całodobowe świadczenia szpitalne  
lub  
stacjonarne i całodobowe świadczenia 
szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia 
zdrowotne – dla jednostek do 200 łóżek 
szpitalnych

315,00 210, 00 2 100,00

2. J/w – dla jednostek powyżej  200 łóżek 
szpitalnych

525,00 210,00 5 250,00

3. Podmiotu leczniczego prowadzącego 
dz ia ła lność wy ł ączn ie w rodza ju 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – 
do 5 zakresów świadczeń(**)

210,00 210,00 105,00 zł/zakres(**) 

 

4. J/w – powyżej 5 zakresów świadczeń(**) 1.050,00

5. Indywidualna praktyka lekarska, zakłady 
kosmetyczne i fryzjerskie. 

105,00 105,00 105,00

(*)    koszt całkowity stanowi wielokrotność liczby jednostek wykonujących usługi. 
(**)  liczba zakresów na podstawie  rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 
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