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Minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

Pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie ucieszy fakt, że 

minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2023 r. Wraz ze wzrostem minimalnego 

wynagrodzeni wzrośnie tez stawka godzinowa w 2023 . Minimalne 

wynagrodzenie w 2023 r. wyniesie:

• od 1.01.2023 do 30.06.2023 r.: 3 490,00 zł

• od 1.07.2023 do 31.12.2023 r.: 3 600,00 zł
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Stawka godzinowa

Stawka godzinowa w 2023 r. będzie wynosiła:

• od 1.01.2023 do 30.06.2023 r. : 22,80 zł

• od 1.07.2023 do 31.12.2023 r.: 23,50 zł
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Wymiar czasu pracy w 2023 r.

W 2023 r. pracownicy będą pracować o jeden dzień krócej niż w mijającym 

2022 r. W 2023 r. trzeba będzie przepracować 250 dni czyli 2000 godzin.
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MIESIĄC GODZINY DNI PRACUJĄCE DNI WOLNE 

Styczeń 168 21 10 

Luty 160 20 8 

Marzec 184 23 8 

Kwiecień 152 19 11 

Maj 168 21 10 

Czerwiec 168 21 9 

Lipiec 168 21 10 

Sierpień 176 22 9 

Wrzesień 168 21 9 

Październik 176 22 9 

Listopad 160 20 

10 (9+1 za święto 

przypadające w 

sobotę) 

Grudzień 152 19 12 

 Razem 2000 250 115 

 



Współczynnik ekwiwalentu

Współczynnik ekwiwalentu urlopowego  ustala się odrębnie w każdym roku 

kalendarzowym. W 2023 r., tak jak w 2022 r., dla pracownika zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy wyniesie on 20,83.

• 365 dni – (53 niedziele + 10 świąt + 52 dni wolne) = 250 dni; 250 dni : 12 = 20,83.

W 2022 r. jego wartość  wynosiła 20,92.

Wymiar etatu a wysokość ekwiwalentu 1/4 1/3 1/2 3/4

• Wysokość współczynnika ekwiwalentu 2023 5,21 6,94 10,42 15,62



Wynagrodzenie za prace w miesiącu w 

którym pracownik nie wykonuje pracy ze 

względu na rozkład czasu pracy 

Wynagrodzenie za pracę w miesiącu, którym pracownik nie wykonuje 

obowiązku wykonywania pracy ze względu na rozkład czasu pracy

• (nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę). W 2023 r. 

wynagrodzenie to wyniesie odpowiednio:

• od 1.01.2023 do 30.06.2023: 3 490,00 zł

• od 1.07.2023 do 31.12.2023: 3 600,00 zł



Wysokość maksymalnej odprawy a 

rozwiązanie stosunku pracy w 2023 r.

W związku z faktem, że w 2023 r. dwukrotnie zmieni się wysokość 

minimalnego wynagrodzenia maksymalna odprawa w związku z rozwiązaniem 

stosunku pracy w 2023 r. będzie wynosić:

• od 1.01.2023 do 30.06.2023: 3 490,00 zł x 15 = 52 350,00 zł

• od 1.07.2023 do 31.12.2023: 3 600,00 zł x 15 = 54 000,00 zł



Minimalna miesięczna podstawa wymiaru 

zasiłku chorobowego 2023

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy zmieni się w 2023 roku 

dwukrotnie z uwagi na zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia:

• od 1.01.2023 do 30.06.2023: 3 490,00 zł – 13,71% = 3 011,52 zł

• od 1.07.2023 do 31.12.2023: 3 600,00 zł – 13,71% = 3 106,44 zł



                                    Preferencyjne składki ZUS 

Nazwa składki Stawki procentowe 

Podstawa wymiaru składki 

do 1 stycznia 2023 r.  -1047 

zł 

Podstawa wymiaru 

składki do 1 lipca 

2023 r.  -1080 zł 

Emerytalna 19,52 % 204,37 zł 210,82 zł 

Rentowa 8,00 % 83,76 zł 86,40 zł 

Chorobowa 2,45 % 25,65 zł 26,46 zł 

Wypadkowa 1,67 % 17,48 zł 18,04 zł 

Suma 31,64 % 331,26 zł 341,71 zł 
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Duży ZUS – składki na ubezpieczenie przedsiębiorców 

Nazwa składki Stawka procentowa Podstawa wymiaru składki – 

styczeń – grudzień 2023 r. – 

4161 zł 

Emerytalna 19,52 % 812,23 zł 

Rentowa 8,00 % 332,88 zł 

Chorobowa 2,45 % 101,94 zł 

Wypadkowa 1,67 % 69,49 zł 

Razem 31,64 % 1316,54 zł (bez składki 

zdrowotnej, która zależy od 

wybranej formy 

opodatkowania)  

  

 



Stawki skali podatkowej  

12 % - podstawa opodatkowania do 120 
000 zł pomniejszona o 3 600 zł 
32 % - podstawa opodatkowania 
powyżej 120 000 zł pomniejszona o 3 
600 zł 

Mały podatnik VAT w 2023 r. 

1 200 000 euro  x 4,8272 zł = 5 793 
000 zł 
2 000 000 euro x 4,8272 zł = 9 654 
000 zł* 
*po wejściu w życie przepisów 
zmieniających ustawę o podatku VAT, 
tzw. SLIM VAT 3 (najprawdopodobniej 
od 1.04.2023 r.) 

Mały podatnik PIT 
2 000 000 euro x 4,8272 zł = 9 654 
000 zł 

Limit prowadzenia ksiąg 
podatkowych 

2 000 000 euro x 4,8272 zł = 9 654 
000 zł 

Limit zwolnienia z kasy 
fiskalnej 

20 000 zł - osoby prywatne i rolnicy 
ryczałtowi 

Limit podatkowy dla ryczałtu 
od przychodów 
ewidencjonowanych   

2 000 000 euro x 4,8272 zł = 9 654 
000 zł 
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