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1. 

lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 
drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej 
dziedzinie medycyny 1,27 1,31 6 769 zł 

2. 
lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację 
pierwszego stopnia  w określonej dziedzinie medycyny 1,17 1,2 6 201 zł 

3. lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji 1,05 1,06 5 478 zł 

4. lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta   0,81 4 186 zł 

5. 

farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo 
inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż 
określony w l.p. 1-4 wymagający wyższego wykształcenia i 
specjalizacji 1,05 1,06 5 478 zł 

6. 

farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo 
inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż 
określony w l.p. 1-5 wymagający wyższego wykształcenia 
bez specjalizacji  0,73 0,81 4 186 zł 

7. 

pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa 
albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa , 
która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 1,05 1,06 5 478 zł 

8. 

pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z 
tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa, albo położna 
z tytułem zawodowym magister położnictwa 0,73 0,81 4 186 zł 

9. 

pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, 
która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w 
ochronie zdrowia 0,64 0,73 3 772 zł 

10. 

fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód 
medyczny inny niż określony w l.p. 1-9 albo pracownik 
działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący 
zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia 0,64 0,73 3 772 zł 

11. 
pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik 
wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 10 0,58 0,59 3 049 zł 

 


