
                                                                   
                            

I N F O R M A C J A  
dotycząca określenia wysokości składki członkowskiej tytułem przynależności  

do Pracodawców Zdrowia 
(w oparciu o uchwałę nr 5/2014  Zgromadzenia Ogólnego Członków Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia 

Dolnego Śląska z 14.06.2014r.) 

 

 

Składki dla jednostek prowadzących AOS  

Kwoty kontraktów Miesięczna kwota składki 

Do 100.000                50 zł  

100.000-200.000              150 zł  

200.000-500.000              250 zł  

500.000-1.000.000              500 zł  

1.000.000-2.000.000              600 zł  

Powyżej 2.000.000              700 zł 

 

Dodatkowe postanowienia uchwały 

Składki łącząc dwie składowe POZ i specjalistkę nie mogą być: 
niższe niż 250                                                                 wyższe niż 850 

Dla praktyk indywidualnych 

składka wynosi 

            150 zł 

W przypadku podmiotów 

powiązanych kapitałowo lub 

osobowo składka za grupę 

podmiotów wynosi 

            1500 zł 

 
Składka okreś lana jes t  wg powyższej  ska l i  wyłącznie poprzez za in teresowaną f i rmę (członka  Z wiązku ) .  
Członek  Związku zobowiązany jes t  do złożenia aktual izac j i  Oświadczenia  o wysokośc i  na leżnej  sk ładk i  w 

przypadku za jśc ia  okol icznośc i  wpływających na wysokość sk ładk i  na rzecz Związku .     

Składki dla jednostek prowadzących POZ  

Liczba pacjentów Miesięczna kwota składki 

1500-2499              250 zł  

2500-2999              280 zł  

3000-3499              330 zł  

3500-3999              350 zł  

4000-4999              400 zł  

5000-7499              460 zł  

7500-9999              550 zł  

10000-14999              650 zł  

Powyżej 14999              720 zł  



                                                                   
                            

                                                                                                       

Składki dla jednostek nie posiadających kontraktu z NFZ 

Liczba zatrudnionych 

pracowników (dotyczy wszystkich 

form zatrudnienia) 

Miesięczna kwota składki 

do 3 150 zł 

od 4 do 10 300 zł 

od 11 do 50 500 zł 

powyżej 51 850 zł 

       

 

Dodatkowe postanowienia uchwały 

Dla praktyk indywidualnych 

składka wynosi 

            150 zł 

W przypadku podmiotów 

powiązanych kapitałowo lub 

osobowo składka za grupę 

podmiotów wynosi 

            1500 zł 

 

 

 
Składka okreś lana jes t  wg powyższej  ska l i  wyłącznie poprzez za in teresowaną f i rmę (członka  Z wiązku ) .  
Członek  Związku zobowiązany jes t  do złożenia aktual izac j i  Oświadczenia  o wysokośc i  na leżnej  sk ładk i  w 

przypadku za jśc ia  okol icznośc i  wpływających na wysokość sk ładk i  na rzecz Związku .     
 


