
Zarządzenie nr 628/ 2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 10 września 2021r. 

 

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i przyznawania nagrody rocznej                            

dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                               

- SPZOZ „Przychodnia”  
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                          

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.), art. 6 ust.1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.                              

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2019.2136 tj.) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 
Pod pojęciem kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej rozumie                            

się dyrektora zakładu. 

§ 2. 
1. Maksymalnie miesięczne wynagrodzenie dla Dyrektora samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej - SPZOZ „Przychodnia” nie może przekroczyć 

sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Wynagrodzenie miesięczne składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku, dodatku                        

za wysługę lat oraz dodatku za stopień naukowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia               z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę 

pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej  

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 4 ze zm.). 

 

§ 3. 
Wypłata wynagrodzenia następuje ze środków własnych zakładu kierowanego przez osoby, 

o których mowa w § 1. 

 

§ 4. 
Dyrektorowi przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę, również inne świadczenia 

pieniężne związane z pracą: 

1) świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu 

o art. 92 Kodeksu pracy oraz przepisów regulujących uprawnienia do świadczeń 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 

2) świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

w oparciu o art. 237
1 

Kodeksu pracy oraz przepisów regulujących zakres i wysokość 

tych świadczeń, 

3) odprawa w związku z odwołaniem ze stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy, 

4) odprawa po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu pracy 

w wysokości określonej w tym przepisie, 

5) zwrot kosztów delegacji służbowych wg zasad ustalonych przez Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej, 

6) ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, 

7) nagroda roczna. 

 

§ 5. 



1. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – SPZOZ 

„Przychodnia” może otrzymać nagrodę roczną w szczególności za: 

- prawidłową realizację zadań i celów statutowych, 

- efektywną i terminową realizację powierzonych zadań, 

- zaangażowanie w realizację obowiązków pracowniczych,  

- uzyskanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który 

przyznawana              jest nagroda. 

2. Nagroda roczna może być przyznana osobie, która pełniła funkcję Dyrektora SPZOZ 

Przychodnia przez cały rok obrotowy w tym okresie właściwie wykonywała obowiązki 

pracownicze. 

3. Dyrektor, który nie pełnił swojej funkcji przez cały rok kalendarzowy nabywa prawo do 

nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania funkcji pod 

warunkiem, że ten okres wynosi co najmniej 6 miesięcy.  

4. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do nagrody rocznej 

nie jest wymagane w przypadkach: 

1) rozwiązania stosunku pracy w związku z: 

a) przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie 

rehabilitacyjne, 

b) przeniesieniem służbowym powołaniem lub wyborem, 

c) likwidacją jednostki organizacyjnej lub jej reorganizacją, 

2) powrotu z urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego, z dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego, z urlopu ojcowskiego, z urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego,                 z urlopu rodzicielskiego. 

5. Maksymalna wysokość nagrody rocznej nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. 

6. Nagroda roczna jest wypłacana ze środków SPZOZ. 

7. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do zarządzenia. 

 

§ 6. 

1. Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Syców na wniosek Rady Społecznej 

SPZOZ „Przychodnia”. 

2. Rada Społeczna SPZOZ „Przychodnia” składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej 

w terminie do trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany 

rok obrotowy. 

 

§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy                      

o działalności leczniczej, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu 

świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi 

podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania.  

 

 

§ 8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

 

/-/Dariusz Maniak 



 
                Załącznik 

do Zarządzenia Nr 628/2021  

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 
z dnia 10 września 2021r. 

 

 

Syców, dnia _______________ 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

 

 

Wniosek 

o przyznanie nagrody rocznej 

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 254 z późn. zm.) oraz zarządzenia 

Nr _________ w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie 

Rada Społeczna wnioskuje o: 

1. Przyznanie Pani/u  
(imię nazwisko, zajmowane stanowisko) 

2. Data objęcia przez uprawnionego stanowiska:_______________________ 

3. Nagrody rocznej za rok _________________ 

4. Kwota wnioskowanej nagrody ______________________zł brutto 

(słownie: _________________________________________________________________ ) 

 

Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu. 

 

 

 

 
 

 

Podpisy wnioskodawców: 

 

 

 

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o przyznaniu nagrody rocznej. 

 

Przyznaje nagrodę roczną/ nie przyznaję nagrody rocznej w wysokości _________________ 

 

 

Syców, dnia _____________      Podpis Burmistrza 
 

 


