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Dotychczas minimalny poziom wynagrodze-
nia zasadniczego dla pracowników samo-

rządowych zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę określony był w kategoriach zaszerego-
wania od I do XXII w granicach 2150 zł (w I ka-
tegorii) do 3600 zł (w XXII) . celem nowelizacji 
rozporządzenia jest uaktualnienie minimalnego 
poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracow-
ników samorządowych zatrudnionych na pod-
stawie umowy o pracę, określonego w tabeli 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia i ustalenie 
ich w wysokości od 3000 zł w I kategorii zasze-
regowania do 4300 zł w XXII (ostatniej) .

Twórcy projektu uwzględnili postulaty stro-
ny samorządowej reprezentowanej w Komisji 
wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
w kwestii zrównania minimalnego miesięcznego 
poziomu wynagrodzenia zasadniczego z wyso-
kością minimalnej płacy zasadniczej w I katego-
rii zaszeregowania . w I kategorii zaproponowali 
kwotę 3000 zł, aby była zbliżona do minimal-
nego wynagrodzenia za pracę . w pozostałych 
kategoriach kwoty ustalono tak, aby wzrastały 
proporcjonalnie . Niemniej jednak poziom w naj-
niższej kategorii nadal będzie niższy niż wyna-
grodzenie minimalne . co jednak należy podkre-
ślić, proponowany wzrost jest wyższy procento-
wo niż podwyżka minimalnego wynagrodzenia 
za pracę . w sytuacji, gdy wynagrodzenie w I ka-
tegorii zaszeregowania zostałoby ustalone na 
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poziomie 2580 zł (tj . podwyższone o poziom 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę), 
to pracodawca byłby zobowiązany do jego uzu-
pełnienia innymi składnikami wynagrodzenia 
do wysokości ustawowego wynagrodzenia mi-
nimalnego – od 1 stycznia 2023 r . o 910 zł, 
a od 1 lipca 2023 r . o 1020 zł . Zgodnie bowiem 
z ustawą z 10 października 2002 r . o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę (DzU z 2020 r . 
poz . 2207) każdy pracodawca, w tym samorzą-
dowy, zobowiązany jest do wypłacenia pracow-
nikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym 
wymiarze czasu pracy wynagrodzenia w wyso-
kości nie niższej niż wysokość minimalnego wy-
nagrodzenia ustalonego w trybie art . 2 i art . 4 
ustawy (art . 6 ustawy) .

Nowe stawki a minimalne 
wynagrodzenie za pracę
minimalny poziom wynagrodzenia zasadnicze-
go – dla pracowników zatrudnionych na podsta-
wie umowy o pracę – określony w tabeli w za-
łączniku nr 3 nie jest tożsamy z minimalnym 
wynagrodzeniem za pracę określonym w roz-
porządzeniu Rady ministrów z 25 października 
2021 r . ma to swoje uzasadnienie w tym, że 
minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma cha-
rakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego . 

Poza wynagrodzeniem zasadniczym (staw-
ki zaszeregowania) obejmuje ono również inne 
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składniki i świadczenia pracownicze zaliczone 
do wynagrodzeń osobowych, w tym premie i do-
datki, z wyjątkiem składników wymienionych 
w art . 6 ust . 5 ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę, tj . nagrody jubileuszowej, od-
prawy pieniężnej przysługującej pracownikowi 
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 
z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia 
za pracę w godzinach nadliczbowych, dodat-
ku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej 
oraz dodatku za staż pracy . 

To pracodawca samorządowy określa 
w regulaminie wynagradzania obowiązującym 
w danej jednostce m .in . szczegółowe warun-
ki wynagradzania, w tym maksymalny poziom 
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę . 
Tym samym, mimo że projektowany poziom 
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego bę-
dzie niższy od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę:
 – od 1 stycznia 2023 r . w kategoriach zaszere-
gowania I–X od 3490 zł, 

 – a od 1 lipca 2023 r . w kategoriach I–XII od 
3600 zł,

to pracodawca ma możliwość ustalenia wyna-
grodzenia pracownikom zatrudnionym w peł-
nym wymiarze czasu pracy tak, aby jego wyso-
kość (do wypłaty z uwzględnieniem dodatków 
i innych elementów) nie była niższa od obowią-
zującej wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę . 

To rozwiązanie jednak nie studzi emocji . 
mimo samodzielnego kształtowania wynagro-
dzeń w regulaminach wynagradzania samorzą-
dowcy nadal zgłaszają potrzebę poprawienia 
ich sytuacji płacowej . Jako rozwiązanie wskazu-
ją ustalenie wysokości minimalnego wynagro-
dzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowa-
nia na poziomie równym minimalnemu wyna-
grodzeniu za pracę oraz proporcjonalne dalsze 
podwyższenie kwot we wszystkich kategoriach 
zaszeregowania .  

Zmiany także w kategorii 
zaszeregowania
w projekcie rozporządzenia zaproponowa-
no scalenie tabel stanowisk funkcjonujących 
obecnie odrębnie dla urzędów i samorządo-
wych jednostek organizacyjnych . Katalog sta-
nowisk wspólnych będzie obejmował więk-
szość stanowisk, w tym tych, które występowa-
ły dotychczas w częściach tabeli wydzielonych 
dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, 
np . lekarz, pielęgniarka, psycholog, dietetyk, 
geodeta, ratownik wodny, lekarz weterynarii . 
Dzięki temu skrócono katalog stanowisk, ujed-
nolicono minimalne kategorie zaszeregowania 
oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne dla 
takich samych stanowisk występujących w róż-
nych częściach tabeli . 

Dodatkowo zmiany dotyczą samych sta-
nowisk, bowiem zrezygnowano z niektórych 
z nich, takich jak np . praczka, prasowaczka, 
wozak, robotnik polowy, robotnik szklarniowy, 
robotnik do pracy lekkiej . Pracownicy zatrudnie-
ni dotychczas na likwidowanych stanowiskach 
będą mogli być zatrudnieni na stanowisku ro-
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botnik . Zmniejszono także liczbę stanowisk 
kierowców, skreślając np . kierowcę samo-
chodu dostawczego, kierowcę transportu we-
wnętrznego . Ponadto:
 – w odniesieniu do niektórych stanowisk,  
np .  robotnik, dodano stanowisko młodszy 
robotnik i starszy robotnik . Ten zabieg ma na 
celu zapewnienie ścieżki awansu;

 – dotychczasowe różne kategorie rzemieślni-
ków, np . rzemieślnik wykwalifikowany, rze-
mieślnik specjalista, zastąpiono stanowi-
skami: starszy rzemieślnik i rzemieślnik, bez 
przykładowego określenia ich specjalności; 

 – zmieniono nazwę części „Schroniska dla 
zwierząt” na „Schroniska dla zwierząt, ogro-
dy zoologiczne, banki genów, ośrodki eduka-
cji przyrodniczej, centra hodowli gatunków 
chronionych oraz zagrożonych, ośrodki re-
habilitacji” i dodano nowe stanowiska: wy-
kwalifikowany opiekun zwierząt, edukator 
przyrodniczy, pomoc (weterynaryjna, zoo-
techniczna);

 – połączono odrębne części tabeli „Zakłady 
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, 
biura zamiany mieszkań” z częścią „Zarząd 
cmentarzy komunalnych”;

 – w celu uporządkowania i ujednolicenia tabe-
li dokonano zmian redakcyjnych w nazwach 
niektórych jej części i stanowisk .

Ochrona pracowników samorządowych 
w związku ze zmianami
w celu zapewnienia ochrony pracownikom, aby 
wejście w życie rozporządzenia nie stanowiło 
podstawy uzasadniającej wypowiedzenie umo-
wy o pracę lub obniżenie wynagrodzenia zasad-
niczego, projekt rozporządzenia zawiera przepi-
sy przejściowe (§ 2–4), które gwarantują:
 – pracownikowi samorządowemu, który nie 
spełnia minimalnych wymagań kwalifika-
cyjnych w zakresie wykształcenia, umiejęt-
ności zawodowych lub stażu pracy, prze-
widzianych dla stanowiska zajmowanego 

przez niego w dniu wejścia w życie rozporzą-
dzenia, możliwość dalszego zatrudnienia na 
tym stanowisku (§ 2 projektu);

 – pracownikowi samorządowemu zatrudnio-
nemu w dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia na stanowisku nieprzewi-
dzianym w tym rozporządzeniu, możliwość 

dalszego zatrudnienia, z tym, że na stanowi-
sku określonym w niniejszym rozporządze-
niu (§ 3) lub na podobnych stanowiskach, 
na których pracownicy będą mogli być za-
trudnieni przewiduje się takie same wymogi 
kwalifikacyjne, głównie wykształcenie pod-
stawowe lub zasadnicze bez wymogu lat 
pracy,

 – utrzymanie wynagrodzenia pracownika sa-
morządowego ustalonego na podstawie 
przepisów rozporządzenia zmienianego 
na poziomie nie niższym od wynagrodze-
nia ustalonego temu pracownikowi przed 
dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia (§ 4) . 

*radca prawny  
z Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy

To pracodawca samorządowy określa 
w regulaminie wynagradzania 
obowiązującym w danej jednostce  
m.in. szczegółowe warunki 
wynagradzania, w tym maksymalny 
poziom wynagrodzenia zasadniczego  
dla pracowników zatrudnionych  
na podstawie umowy o pracę. 
Pracodawca ma możliwość ustalenia 
wynagrodzenia pracownikom 
zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu 
pracy tak, aby jego wysokość nie była 
niższa od obowiązującej wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
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