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Rozdział 1. Zmiany w wynagrodzeniach w 2023 roku

Rozdział 1. 

Zmiany w wynagrodzeniach w 2023 roku
W rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 września 2022 r. w sprawie wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzi-
nowej w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1952), które wchodzi w życie 1 stycznia  
2023 r., ustalono, że:
1) minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi:

 ▶ od 1 stycznia 2023 r. – 3.490 zł, 
 ▶ od 1 lipca 2023 r. – 3.600 zł.

2) minimalna stawka godzinowa wynosi: 
 ▶ od 1 stycznia 2023 r. – 22,80 zł,
 ▶ od 1 lipca 2023 r. – 23,50 zł.

Potrzeba ustalenia wyżej podanych kwot na okresy półroczne, a nie na cały rok 
2023 wynika z obecnej sytuacji ekonomicznej, a w szczególności z najwyższego od 
25 lat poziomu inflacji. 

Zgodnie z art. 13 Kodeksu pracy pracownik ma prawo do godziwego wynagrodze-
nia za pracę, zaś warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz 
polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalne-
go wynagrodzenia za pracę.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych, w wyroku z 30 marca 2022 r. (sygn. akt III AUa 361/19, istotą godziwo-
ści (sprawiedliwości) wynagrodzenia jest ekwiwalentność wynagrodzenia i pracy. 
Chodzi przy tym nie o ekwiwalentność polegającą na pełnej równowartości wyna-
grodzenia i pracy. Wynagrodzenie godziwe to wynagrodzenie ekwiwalentne do ilo-
ści i jakości świadczonej pracy, rodzaju pracy oraz niezbędnych do jej wykonania 
kwalifikacji, skali odpowiedzialności i obciążeń psychicznych, fizycznych i intelek-
tualnych związanych z jej świadczeniem. Określając godziwe wynagrodzenie, trze-
ba uwzględnić takie czynniki jak: siatka wynagrodzeń obowiązująca w zakładzie 
pracy, średni poziom wynagrodzeń za taki sam lub podobny charakter świadczonej 
pracy w danej branży, wykształcenie, zakres obowiązków, odpowiedzialność mate-
rialna, dyspozycyjność.
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Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania 
przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołą-
czane do sprawozdania finansowego. Odmowa złożenia oświadczenia jest rów-
noznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządze-
nia pisemnego uzasadnienia. 

W A Ż N E

Koniecznym (choć nie zawsze wystarczającym) warunkiem uznania danego wyna-
grodzenia za godziwe jest ustalenie go przez pracodawcę przynajmniej na minimal-
nym poziomie ustawowym.

Jak ustalić, czy pracownik nie zarabia za mało

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika, w celu ustalenia, czy nie jest 
ono niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, przyjmuje się przysługujące 
mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, 
zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez 
Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Wynagrodzenia osobowe to wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu pracy, wy-
płacane lub wydawane w naturze (odpowiednio przeliczone) pracownikom. Obej-
mują one w szczególności

1. wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej, dodatki 
za staż pracy oraz inne dodatki za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifi-
kacje lub warunki pracy,

2. premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
3. dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
4. wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane w ramach obowiązującego wymiaru 

czasu pracy, lecz nie wynikające z zakresu czynności,
5. wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami 

pracy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
dopłaty (dodatki) wyrównawcze,

6. wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wypłacane ze środków pracodawców,
7. nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za nie- 

wykorzystany urlop wypoczynkowy i inne,
8. uposażenia posłów i senatorów wraz z uposażeniem dodatkowym, odprawy emery-

talne, rentowe i parlamentarne posłów i senatorów,
9. świadczenia o charakterze deputatowym lub ich ekwiwalenty pieniężne, a także ekwiwa-

lenty za umundurowanie, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw, 
10. świadczenia odszkodowawcze.

Do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się natomiast wynagrodzeń z tytułu rozpo-
rządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ra-
mach stosunku pracy [źródło: Zeszyt metodologiczny. Wynagrodzenia w gospodar-
ce narodowej, Główny Urząd Statystyczny].
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Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania 
przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołą-
czane do sprawozdania finansowego. Odmowa złożenia oświadczenia jest rów-
noznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządze-
nia pisemnego uzasadnienia. 

W A Ż N E

Należy pamiętać, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, do po-
trzeb ustalenia, czy nie jest ono niższe od minimum ustawowego, nie uwzględnia się:

 ▶ nagrody jubileuszowej;
 ▶ odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 ▶ wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 ▶ dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
 ▶ dodatku za staż pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pra-
cy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do 
liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym 
miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego 
na podstawie niniejszej ustawy (art. 6 ust. 4 i 5, art. 8 ust. 1).

 PRZYKŁAD 
Wynagrodzenie pracownika w marcu 2023 roku obejmuje następujące składniki:

 ▶ płaca zasadnicza – 2800 zł,
 ▶ dodatek stażowy – 200 zł,
 ▶ dodatek funkcyjny – 700 zł.

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. W celu ustalenia, czy wynagrodze-
nie pracownika za wspomniany miesiąc nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
należy wziąć pod uwagę kwoty płacy zasadniczej i dodatku funkcyjnego: 2.800 zł + 700 zł = 
= 3.500 zł. Dodatek za staż pracy, jak wyżej wskazano, nie podlega uwzględnieniu. Kwota 
3.500 zł jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na I półrocze 2023 r. 
Pracownik otrzyma zatem wynagrodzenia na wymaganym poziomie.

 PRZYKŁAD 
Z umowy o pracę pracownika zatrudnionego w wymiarze 0,75 etatu wynika, że na jego wyna-
grodzenie miesięczne składają się:

 ▶ płaca zasadnicza – 2.200 zł,
 ▶ premia regulaminowa – 500 zł.

W maju 2023 roku pracownik otrzymał wypłatę w łącznej kwocie 11.270 zł, na którą złożyły 
się, poza wymienionymi składnikami wynagrodzenia:

 ▶ wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – 470 zł,
 ▶ nagroda jubileuszowa – 8.100 zł.

Aby ustalić, czy pracownik otrzymał wynagrodzenie zgodne z przepisami o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę, bierzemy pod uwagę wyłącznie płacę zasadniczą i premię regulaminową, 
czyli kwotę 2.700 zł (2.200 zł + 500 zł).




