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w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych 
niż pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz zasad podwyższania wynagrodzenia 
osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, niewykonujących zawodu medycznego 
w Powiatowej Stacji Sanitarno -  Epidemiologicznej w Głogowie oraz Powiatowej Stacji 
Sanitarno -  Epidemiologicznej w Zgorzelcu

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. poz. 1473, z późn. zm.) w związku 
z art. 10 ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowej 
Stacji Sanitarno -  Epidemiologicznej w Głogowie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno -  
Epidemiologicznej w Zgorzelcu, wykonujących zawód medyczny oraz pracowników 
działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz zasady 
podwyższania wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, 
niewykonujących zawodu medycznego.

§ 2. 1. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz 
pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, 
podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym 
wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.
2. Środki na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w ust. 1 przekazane 
zostaną z części 85/02 -  województwo dolnośląskie, po otrzymaniu zwiększenia z rezerwy 
celowej budżetu państwa.

§ 3. Decyzję o podwyższeniu wynagrodzenia zasadniczego osoby zatrudnionej w ramach 
stosunku pracy, nie wykonującej zawodu medycznego podejmuje dyrektor danej stacji 
sanitarno -  epidemiologicznej, określając wysokości procentowego wzrostu wynagrodzenia, 
z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej 
wykonywaniu, a także z uwzględnieniem ilości i jakości świadczonej pracy.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.


