
ZAŁĄCZNIK. Wzór informacji 

Tabela 1

imię i 

nazwisko

Dodatek za wysługę 

lat (dodatek 

stażowy)

Dodatek do 

wynagrodzenia za 

pracę w godzinach 

nadliczbowych oraz 

za pracę w porze 

nocnej

Wynagrodzenie za 

dyżury medyczne 

Inne dodatki do 

wynagrodzenia za 

pracę, których 

wysokość jest 

zależna od 

wynagrodzenia 

zasadniczeniczego

składniki 

wynagrodzenia 

finansowane w 

ramach wzrostów 

wynagrodzeń 

dokonanych na 

mocy przepisów 

wydanych na 

podstawie art. 137 

ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach 

opieki zdrowotnej 

finansowanych ze 

środków 

publicznych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1373, z 

późn. zm.) 

Razem składki na 

ubezpieczenie 

społeczne i PPK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11a 12 13=suma (7:12) 14 15 16 17 18 19 20=suma(14:19) 21=suma(13+20)

* jeżeli posiada
** zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471, z późn. zm.)
*** wykaz przykładowych stanowisk pracy dla danej grupy zawarty jest w instrukcji wypełniania tabeli

Tabela 2

imię i 

nazwisko

Dodatek za wysługę 

lat (dodatek 

stażowy)

Dodatek do 

wynagrodzenia za 

pracę w godzinach 

nadliczbowych oraz 

za pracę w porze 

nocnej

Wynagrodzenie za 

dyżury medyczne 

Inne dodatki do 

wynagrodzenia za 

pracę, których 

wysokość jest 

zależna od 

wynagrodzenia 

zasadniczeniczego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=suma (7:12) 14 15 16 17 18 19 20=suma(14:19) 21=suma(13+20)

* jeżeli posiada
** zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471, z późn. zm.)
*** wykaz przykładowych stanowisk pracy dla danej grupy zawarty jest w instrukcji wypełniania tabeli

Razem 

wynagrodzenie i 

składki na 

ubezpieczenie 

społeczne i PPK

Wymiar 

etetu

Wynagrodzenie 

zasadnicze

Składniki wynagrodzenia, których wysokość jest zależna od wynagrodzenia 

zasadniczego

Składniki 

wynagrodzenia, 

których wysokość 

nie jest zależna od 

wynagrodzenia 

zasadniczego

Razem 

wynagrodzenie 

Składka na Fundusz 

Gwarantowanych 

Świadczeń 

Pracowniczych

Składka na Fundusz 

Emerytur 

Pomostowych

Składka na PPK

Wymiar 

etetu

Wynagrodzenie 

zasadnicze

Składniki wynagrodzenia, których wysokość jest zależna od wynagrodzenia Składniki 

wynagrodzenia, 

których wysokość 

nie jest zależna od 

wynagrodzenia 

zasadniczego

Razem 

wynagrodzenie 

Składka na Fundusz 

Emerytur 

Pomostowych

Składka na PPK

Lp. PESEL NPWZ*

Grupa zawodowa / 

grupa stanowisk pracy 

(według kwalifikacji 

wymaganych na danym 

stanowisku) **

Stanowisko 

pracy***

Razem 

wynagrodzenie i 

składki na 

ubezpieczenie 

społeczne i PPK

Wynagrodzenie za maj 2021 r. - brutto

(bez dodatkowych nagród jubileuszowych, dodatków wypłacanych na mocy decyzji Ministra Zdrowia na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2401), odpraw 

emerytalnych / rentowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - "13 pensji")

w zł

Koszty ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za maj 2021 r.

w zł

Składki na 

ubezpieczenie 

emerytalne i 

rentowe

Składka na 

ubezpieczenie 

wypadkowe 

Składka na Fundusz 

Pracy 

Lp. PESEL NPWZ*

Grupa zawodowa / 

grupa stanowisk pracy 

(według kwalifikacji 

wymaganych na danym 

stanowisku) **

Stanowisko 

pracy***

Razem składki na 

ubezpieczenie 

społeczne i PPK

Wynagrodzenie za maj 2021 r. - brutto wyliczone z uwzględnieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego na 

podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830 i ...) na dzień 1 lipca 2021 r.

(bez dodatkowych nagród jubileuszowych, dodatków wypłacanych na mocy decyzji Ministra Zdrowia na podstawie ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych z dnia 27 listopada 2020 r. 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2401), odpraw emerytalnych / rentowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - "13 pensji")

w zł

Koszty ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia za maj 2021 r. wyliczonego z uwzględnieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego obowiązującego na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830 i ...) na dzień 1 lipca 2021 r.

w zł

Składki na 

ubezpieczenie 

emerytalne i 

rentowe

Składka na 

ubezpieczenie 

wypadkowe 

Składka na Fundusz 

Pracy 

Składka na Fundusz 

Gwarantowanych 

Świadczeń 

Pracowniczych


