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KWOTY MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA 

ZASADNICZEGO USTALONEGO W KATEGORIACH ZASZEREGOWANIA 

I WYKAZ STANOWISK, MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA 

ZASADNICZEGO USTALONY W KATEGORIACH ZASZEREGOWANIA ORAZ 

MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO 

WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA 

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE 

UMOWY O PRACĘ 

I. TABELA 

Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego 

w kategoriach zaszeregowania  

 

KATEGORIA  

ZASZEREGOWANIA 

MINIMALNY POZIOM 

WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO 

W ZŁOTYCH 

I  3300 

II   3350 

III   3400 

IV   3450 

V   3500 

VI  3550 

VII  3600 

VIII  3650 

IX 3700 

X  3750 

XI  3800 

XII  3900 

XIII  4000 

XIV  4100 

XV  4200 
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XVI  4400 

XVII  4600 

XVIII  4800 

XIX  5000 

XX  5200 
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II. TABELA 

A. STANOWISKA W URZĘDACH GMIN, MIAST (MIAST NA PRAWACH POWIATU) I 

BIURACH ZWIĄZKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Lp. Stanowisko Minimalny 

poziom 

wynagrodzenia 

zasadniczego 

 

Minimalne wymagania 

kwalifikacyjne1) 

wykształcenie 

oraz 

umiejętności 

zawodowe 

staż pracy (w 

latach) 

1 2 3 4 5 

 

Stanowiska kierownicze urzędnicze 

1 Sekretarz m.st. Warszawy, 

sekretarz miasta (miasta na prawach 

powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, 

sekretarz gminy 

 XVIII 4800 

   

XVIII 4800 

     XVII 4600 

 

wyższe2) 

 

4 

2 Zastępca skarbnika: 

– m.st. Warszawy, 

– miasta (miasta na prawach powiatu) 

powyżej 300 tys. mieszkańców 

 

  XVIII 4800 

wyższe2) lub 

podyplomowe 

ekonomiczne 

 

3 

3 Główny księgowy związku   XVIII 4800 według odrębnych przepisów 

4 Zastępca skarbnika gminy w gminach: 

– powyżej 100 tys. mieszkańców, 

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, 

– do 15 tys. mieszkańców 

 

 XVI 4400 

 XV 4200 

  XIV 4100 

wyższe2) lub 

podyplomowe 

ekonomiczne 

3 

5 Kierownik urzędu stanu cywilnego  XVI 4400 według odrębnych przepisów 

6 Kierownik Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

  XVI 4400 jak dla stanowiska geodety 

gminnego 

7 Geodeta miasta (w mieście na prawach 

powiatu), 

zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

  

 

 XV 4200 

 

jak dla stanowiska geodety 

gminnego 

8 Geodeta gminny, 

zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego 

   

XV 4200 

według odrębnych przepisów 

9 Komendant gminny ochrony 

przeciwpożarowej 

  

XIV 4100 

wyższe2) 4 

 

Stanowiska urzędnicze 

1 Komornik   XI 3800 wyższe2) 

średnie3) 

- 

4 

2 Starszy poborca  IX 3700 średnie3) 2 

3 Poborca    VII 3600 średnie3) - 
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B. STANOWISKA W STAROSTWACH POWIATOWYCH 

Lp. Stanowisko Minimalny 

poziom 

wynagrodzenia 

zasadniczego 

Minimalne wymagania 

kwalifikacyjne1) 

wykształcenie 

oraz 

umiejętności 

zawodowe 

staż pracy (w 

latach) 

1 2 3 4 5 

 

Stanowiska kierownicze urzędnicze 

1 Sekretarz powiatu   XVII 4600 wyższe2) 4 

2 Zastępca skarbnika powiatu w powiecie: 

– powyżej 120 tys. mieszkańców, 

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, 

– do 60 tys. mieszkańców 

 

 XVI 4400 

 XV 4200 

 XIV 4100 

 

wyższe2) lub 

podyplomowe 

ekonomiczne 

 

3 

3 Kierownik Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

  XVI 4400 jak dla stanowiska geodety 

powiatowego 

4 Geodeta powiatowy   XV 4200 według odrębnych przepisów 

5 Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

XV 4200 jak dla stanowiska geodety 

powiatowego 

6 Geolog powiatowy, 

powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów 

XV 4200 wyższe2) 5 

7 Przewodniczący powiatowego zespołu do 

spraw orzekania o niepełnosprawności 

 XV 4200 według odrębnych przepisów 

 

Stanowiska urzędnicze 

1 Sekretarz powiatowego zespołu do spraw 

orzekania o niepełnosprawności 

 XIII 4000 według odrębnych przepisów 

2 Członkowie powiatowego zespołu do spraw 

orzekania o niepełnosprawności (lekarz, 

psycholog, pedagog, doradca zawodowy, 

pracownik socjalny) 

 

 XIII 4000 

 

według odrębnych przepisów 

 

C. STANOWISKA W URZĘDACH MARSZAŁKOWSKICH 

Lp. Stanowisko Minimalny 

poziom 

wynagrodzenia 

zasadniczego 

Minimalne wymagania 

kwalifikacyjne1) 

wykształcenie 

oraz 

umiejętności 

zawodowe 

staż pracy 

(w latach) 

1 2 3 4 5 

 

Stanowiska kierownicze urzędnicze 

1 Sekretarz województwa   XVIII 4800 wyższe2) 4 

2 Kierownik Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

  XVI 4400 jak dla stanowiska geodety 

województwa 
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3 Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej 

  XV 4200 jak dla stanowiska geodety 

województwa 

4 Geodeta województwa   XV 4200 według odrębnych przepisów 

5 Geolog wojewódzki, 

Rzecznik Funduszy Europejskich 

 XV 4200 wyższe2)  5 

 

D. STANOWISKA W URZĘDACH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH 

ORGANIZACYJNYCH 

Lp. Stanowisko Minimalny 

poziom 

wynagrodzenia 

zasadniczego 

Minimalne wymagania 

kwalifikacyjne1) 

wykształcenie 

oraz 

umiejętności 

zawodowe 

staż pracy 

(w latach) 

1 2 3 4 5 

 

I. Wszystkie urzędy i wszystkie samorządowe jednostki organizacyjne 

 

Stanowiska kierownicze urzędnicze 

1 Dyrektor (kierownik, naczelnik) 

samorządowej jednostki organizacyjnej 

  XVIII 4800 wyższe2) lub 

według 

odrębnych 

przepisów 

5 lub według 

odrębnych 

przepisów 

2  Zastępca dyrektora (kierownika, naczelnika) 

samorządowej jednostki organizacyjnej 

  XVII 4600 wyższe2) 5 

3 Dyrektor (kierownik, naczelnik) oddziału 

(filii), rejonowego (terenowego) oddziału 

 XVII 4600 wyższe2) 5 

4 Główny księgowy   XVI 4400 według odrębnych przepisów 

5 Dyrektor (kierownik, naczelnik) wydziału 

(departamentu, biura, zespołu, działu, 

pracowni, laboratorium, placówki 

specjalistycznej i innej komórki 

organizacyjnej), 

rzecznik prasowy 

  

 

 XV 4200 

  

 

 

wyższe2) 

 

 

5 

6 Audytor wewnętrzny, 

gminny (miejski) konserwator zabytków, 

powiatowy konserwator zabytków, 

powiatowo-gminny konserwator zabytków, 

metropolitalny konserwator zabytków 

 

 

 XV 4200 

 

 

według odrębnych przepisów 

7 

 

Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej 

  XIV 4100 jak dla stanowiska geodety 

województwa 

8 Pełnomocnik do spraw ochrony informacji 

niejawnych, 

inspektor ochrony danych (administrator 

bezpieczeństwa informacji) 

  

XIV 4100 

 

według odrębnych przepisów 

9 Zastępca głównego księgowego   XIV 4100 

               

wyższe2) lub 

podyplomowe 

ekonomiczne 

3 
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10 Zastępca dyrektora (kierownika, naczelnika) 

wydziału (departamentu, biura, zespołu, 

działu, pracowni, laboratorium, placówki 

specjalistycznej i innej komórki 

organizacyjnej), 

kierownik referatu (sekcji, zmiany i innej 

komórki organizacyjnej) 

  

 

XIV 4100 

 

 

 

wyższe2) 

 

 

4 

11 Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony 

informacji niejawnych, 

zastępca inspektora ochrony danych 

(administratora bezpieczeństwa informacji) 

  XIII 4000 według odrębnych przepisów 

 

Stanowiska urzędnicze  

1 Kierownik zespołu inspektorów nadzoru, 

kierownik nadzoru inwestorskiego 

  XV 4200 wyższe2)  

i uprawnienia 

budowlane 

7 

2 

 

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego   XIV 4100 

 

wyższe2)  

i uprawnienia 

budowlane 

5 

3 Radca prawny  XIV 4100 

 

według odrębnych przepisów 

4 Główny specjalista do spraw legislacji   XIII 4000 wyższe2) i aplikacja 

legislacyjna lub wyższe2) i 4 

lata pracy związanej z 

opracowywaniem aktów 

prawnych 

5 Główny specjalista do spraw bhp  XIII 4000 według odrębnych przepisów 

6 

 

Główny projektant, 

geodeta - główny specjalista, 

główny specjalista, 

starszy inspektor wojewódzki, 

starszy inspektor, 

informatyk urzędu, 

główny programista aplikacji, 

główny projektant systemów 

teleinformatycznych, 

główny administrator (baz danych, 

systemów komputerowych, zintegrowanych 

systemów zarządzania), 

główny analityk (systemów 

teleinformatycznych, baz danych, sieci 

komputerowych), 

główny konsultant do spraw systemów 

teleinformatycznych 

 

 

 

 

 

 XIII 4000 

 

 

 

 

 

 

wyższe2) 

 

 

 

 

 

4 

7 Inspektor nadzoru inwestorskiego  XIII 4000 

 

wyższe2) i 

uprawnienia 

budowlane  

średnie3) i 

uprawnienia 

budowlane 

4 

 

 

 

6 



– 7 – 

 

8 Kierownik archiwum XII 3900  wyższe2) 

średnie3) 

2 

4 

9 Inspektor wojewódzki, 

starszy inspektor powiatowy,  

inspektor, 

starszy specjalista, 

starszy geodeta, 

starszy kartograf, 

starszy informatyk, 

starszy programista aplikacji, 

starszy projektant systemów 

teleinformatycznych, 

starszy administrator (baz danych, systemów 

komputerowych, zintegrowanych systemów 

zarządzania), 

starszy analityk (systemów 

teleinformatycznych, baz danych, sieci 

komputerowych), 

starszy konsultant do spraw systemów 

teleinformatycznych 

  

 

 

 

 

 

XII 3900 

 

 

 

 

 

 

 

wyższe2) 

średnie3) 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

10 Starszy rewident zakładowy  XII 3900 wyższe2) 4 

11 Starszy specjalista do spraw bhp  XII 3900 według odrębnych przepisów 

 Starszy księgowy, 

starszy specjalista laborant, 

starszy technolog, 

starszy projektant, 

inspektor powiatowy,  

samodzielny referent, 

rewident zakładowy 

  

  

XI 3800 

 

 

wyższe2) 

średnie3) 

 

 

2 

4 

12 Specjalista do spraw bhp  XI 3800  według odrębnych przepisów 

13 Specjalista, 

geodeta, 

kartograf 

informatyk, 

programista aplikacji, 

projektant systemów teleinformatycznych, 

administrator (baz danych, systemów 

komputerowych, zintegrowanych systemów 

zarządzania), 

analityk (systemów teleinformatycznych, 

baz danych, sieci komputerowych), 

konsultant do spraw systemów 

teleinformatycznych, 

starszy archiwista 

podinspektor, 

specjalista-laborant, 

technolog, 

projektant, 

księgowy 

  

 

 

 

 

 X  3750 

  

 

 

 

 

 

 

wyższe2) 

średnie3) 

 

 

 

 

 

 

- 

2 

14 Starszy inspektor do spraw bhp X  3750 według odrębnych przepisów 
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15 Starszy referent IX 3700 wyższe2) 

średnie3) 

- 

3 

16 Referent prawny, 

referent prawno-administracyjny 

  IX  3700 wyższe2) - 

17 Inspektor do spraw bhp  IX 3700 według odrębnych przepisów 

18 Starszy laborant, 

starszy statystyk, 

referent 

  

VIII 3650 

 

średnie3) 

 

2 

19 

 

Archiwista, 

laborant, 

statystyk, 

planista, 

kosztorysant, 

kasjer, 

młodszy geodeta, 

młodszy kartograf 

młodszy księgowy, 

młodszy referent 

 

 

 VII  3600 

 

 

średnie3) 

 

 

- 

 

Stanowiska pomocnicze i obsługi 

1 Starszy lekarz   XV 4200 według odrębnych przepisów 

2 Lekarz, 

lekarz weterynarii, 

koordynator-trener 

 

 XIV 4100 

 

według odrębnych przepisów 

3 Koordynator, 

psycholog, 

logopeda, 

pedagog, 

Starszy operator numerów alarmowych 

  XIII 4000 według odrębnych przepisów 

4 Konsultant XII 3900 wyższe2) 3 

5 Starszy ratownik medyczny, 

starsza pielęgniarka, 

starszy dietetyk,  

operator numerów alarmowych 

 

 XII 3900 

 

według odrębnych przepisów 

6 Kierownik: zespołu magazynów, 

centralnego magazynu 

XII 3900 wyższe2) 

średnie3) 

3 

 5 

7 Zastępca kierownika: zespołu magazynów, 

centralnego magazynu, 

kierownik: dyspozytorni, warsztatu,  

stacji obsługi, garażu, magazynu, pralni, 

recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, 

stołówki, powielarni, punktu sprzedaży, 

świetlicy, klubu 

XI 3800 wyższe2) 

średnie3) 

2 

4 

8 Kierownik biblioteki  XI 3800 

 

jak dla stanowiska starszego 

bibliotekarza 

9 Starszy majster X 3750 wyższe2) 

średnie3) i tytuł 

mistrza 

3 

 

5 

10 Starszy mistrz  X 3750 wyższe2) 

średnie3) i tytuł 

mistrza 

3 

 

4 
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11 Starszy dyspozytor IX 3700 wyższe2) 

średnie3) 

1 

4 

12 Szef kuchni  X 3750 zasadnicze4) i 

tytuł mistrza 

4 

13 Ratownik medyczny, 

pielęgniarka, 

dietetyk 

 X 3750 według odrębnych przepisów 

14 Kierownik: kancelarii tajnej, kancelarii,  

centrali telefonicznej, 

zastępca kierownika: warsztatu, stacji 

obsługi, magazynu 

  

IX 3700 

 

średnie3) 

 

2 

15 Starszy ratownik wodny IX 3700 jak dla stanowiska ratownika 

wodnego 

16 Dyspozytor,  

kontroler techniczny, 

kontroler ruchu 

 

   VIII 3650 

 

średnie3) 

zasadnicze4)  

 

2 

3 

17 Starszy bibliotekarz, 

ratownik wodny 

 VIII 3650 według odrębnych przepisów 

18 Kierowca-operator maszyn specjalnych, 

kierowca samochodu ciężarowego powyżej 

13 ton, 

kierowca autobusu, 

motorniczy 

 

 

 VIII 3650 

 

 

według odrębnych przepisów 

19 Majster, 

leśniczy 

 VIII 3650 średnie3) 3 

20 Mistrz   VIII 3650 

 

średnie3) i tytuł 

mistrza 

3 

21 Starszy magazynier, 

starszy intendent 

VIII  3650 średnie3) 

zasadnicze4) 

2 

4 

22 Starszy sanitariusz  VIII 3650 jak dla stanowiska sanitariusza 

23 Sanitariusz, 

młodszy ratownik wodny 

VII 3600 według odrębnych przepisów 

24 Bibliotekarz VII 3600 według odrębnych przepisów 

25 Kierowca samochodu ciężarowego powyżej 

3,5 tony do 13 ton, 

kierowca samochodu towarowo-osobowego 

 VII 3600 według odrębnych przepisów 

26 Sekretarka, 

kancelista 

VII 3600     średnie3     - 

27 Magazynier, 

intendent 

VII  3600 średnie3) 

zasadnicze4) 

- 

2 

28 Starszy recepcjonista  VII 3600 

 

średnie3) 

zasadnicze4) 

1 

3 

29 Starszy: konserwator, gajowy, introligator, 

kucharz, rzemieślnik 

VII 3600 zasadnicze4) 3 

30 Maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i 

inne) 

 VII 3600 zasadnicze4) 2 

31 Starszy operator elektronicznych monitorów 

ekranowych, 

zaopatrzeniowiec, 

operator sprzętu audiowizualnego, 

operator urządzeń, 

 

 

 VI  3550 

 

 

średnie3) 

zasadnicze4) 

 

 

- 

2 
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sprzedawca, 

bufetowy, 

recepcjonista, 

kontroler: biletowy, strefy płatnego 

parkowania 

32 Młodszy kancelista  VI  3550 zasadnicze4) 2 

33 Starszy telefonista, 

mechanik samochodowy, 

maszynista offsetowy, 

kserografista 

 VI 3550 zasadnicze4) - 

34 Kierowca samochodu ciężarowego do 3,5 

tony, 

kierowca samochodu osobowego,  

kierowca ciągnika 

  

VI  3550 

 

według odrębnych przepisów 

35 Ogrodnik, 

rolnik hodowca, 

operator elektronicznych monitorów 

ekranowych, 

starszy robotnik, 

rzemieślnik, 

konserwator, 

introligator, 

gajowy, 

kucharz, 

pomoc administracyjna (biurowa, 

techniczna, laboratoryjna), 

robotnik: zajezdniowy, manewrowy-

przetokowy, 

kanalarz, 

wulkanizator 

 

V 3500 

 

zasadnicze4) 

 

- 

36 Kelner   IV  3450 zasadnicze4) 

podstawowe5) 

- 

2 

37 Starszy: pokojowy, portier, szatniarz, 

dozorca, woźny 

  III  3400 podstawowe5) 3 

38 Telefonista,  

operator urządzeń powielających, 

pilot zajezdniowy, 

pokojowy, 

palacz kotłowy, 

palacz c.o., 

sprzątaczka, 

robotnik, 

portier, 

szatniarz, 

dozorca, 

dźwigowy, 

woźny, 

drwal, 

sprzedawca biletów, 

wydawca paliw, 

goniec, 

opiekun dzieci i młodzieży (w czasie 

  II  3350 

 

podstawowe5) - 
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przewozu do i ze szkoły, przy przejściu 

przez jezdnię w drodze do i ze szkoły) 

39 Pomoc rzemieślnika, 

pomoc kuchenna,  

pomoc palacza c.o. 

 I  3300 podstawowe5) - 

 


