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WEZWANIE DO PODWYŻSZENIA WYNAGRODZENIA 

 

 

 Niniejszym w imieniu własnym wzywam do bezzwłocznego podwyższenia należnego mi 

wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę zawartej dnia ............................. roku, która obecnie 

przewiduje wynagrodzenie w wysokości ..........…………… złotych (słownie: 

................................................. złotych), do kwoty ............………... złotych (słownie: 

............................................................. złotych) od dnia 2 lipca 2021 r.   

 

UZASADNIENIE 

 

 Powyższe wezwanie znajduje umocowanie w treści przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych (t.j. Dz.U.2020.830 ze zm.) (dalej jako u.s.u.).  

 

 Stosownie do treści art. 3 ust. 1 u.s.u., od dnia 1 lipca 2021 r. podmiot leczniczy dokonuje 

podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz 

pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego 

wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako 

iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym 

ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie 

zasadnicze. 

 

 Kolejno – według art. 3 ust. 4 u.s.u. od dnia 2 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze 

pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż 

pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie 

zasadnicze ustalone w sposób określony w ust. 1 na dzień 1 lipca 2021 r. 

 



 Ponieważ kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 

roku 2020 wyniosła: 5167,47 złotych, a odpowiadający wykonywanej przeze mnie funkcji 

współczynnik pracy określony w załączniku do u.s.u. wynosi ....... – roszczenie o przyznanie podwyżki 

w wysokości wskazanej na wstępie pozostaje uzasadnione.  

 

 Niniejsze wezwanie proszę potraktować jako ostateczne. Tym samym oczekuję zastosowania 

się do powyższego wezwania i polubownego zakończenia sprawy.   

 

 

Z wyrazami szacunku 

…………………………….. 
(podpis) 

Klauzula prawna: 
 

Niniejszy wzór dokumentu jest jedynie przykładem możliwych rozwiązań prawnych. Przygotowując 

niniejszy wzór dokumentu przeanalizowano i polegano wyłącznie na informacjach otrzymanych od 

Klienta. Nie badano ani nie weryfikowano prawdziwości przedstawionego stanu faktycznego. Lex 

Secure Sp.k. zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszego opracowania w przypadku ujawnienia 

faktów nieznanych w momencie jego sporządzenia.  

  

Niniejszy wzór dokumentu wydaje się do wiadomości i do użytku Klienta, z wyłączeniem prawa 

publikacji lub udostępniania publicznego. 

  

Przedstawione w niniejszym wzorze dokumentu rozwiązania prawne stanowią niezależną, subiektywną 

ocenę Lex Secure Sp.k. W szczególności przedstawione rozwiązania prawne nie dają gwarancji wyniku 

danej sprawy w przypadku skierowania jej na drogę postępowania sądowego lub administracyjnego. 

 


