
Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od dnia 1 lipca 2022 r.  

W dniu 29 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o 
sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 
1352). 

Przepisy ustawy wprowadziły nowe współczynniki pracy dla wszystkich pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w tym dla pielęgniarek i położnych.  

Lp. 
Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na 
zajmowanym stanowisku 

Współczynnik 
pracy 

1 Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją 1,45 

2 

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog 
kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż 
określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na 
poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem 
zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem 
magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie 
zdrowia 

1,29 

3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,19 

4 Stażysta 0,95 

5 

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, 
położna, technik elektro-radiolog, psycholog, inny pracownik 
wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z 
wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; 
pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem 
(studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze 
średnim wykształceniem i specjalizacją 

1,02 

6 

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik 
elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż 
określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na 
poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik 
analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim 
wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym 
średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w 
dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w 
ochronie zdrowia 

0,94 

7 
Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 
1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny 

0,86 

8 
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący 
zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym 

1 

9 
Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący 
zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim 

0,78 

10 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący 0,65 



zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego 

Po myśli art. 3 ust. 1 ustawy do dnia 1 lipca 2022 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.  

Natomiast od dnia 2 lipca 2022 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 2022 r.  

Wysokość wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.  

Grupa Współczynnik 
Kwota brutto  
na dzień 1 lipca 2022 

Najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze wynikające z 
ustawy 

2 1,29 

 5 662,53 zł 

7 304,66 zł 

5 1,02 5 775,78 zł 

6 0,94 5 322,78 zł 

 

W ustawie wprowadzono ponadto przepis art. 5a, zgodnie z którym „od dnia 1 lipca 2022 r. w 
umowie o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności 
podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, wskazuje się, do której 
grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez 
pracownika stanowisko pracy”. 

Zgodnie z brzmieniem zapisów w/w ustawy, pracodawcy mają 14 dni na podpisanie 
porozumień licząc od dnia wejścia ustawy w życie – tj. do dnia 13 lipca br.  

 


