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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 10 września 2019 r.  

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej 

stawki godzinowej w 2020 r. 

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę 

w wysokości 2600 zł. 

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalną stawkę godzinową 

w wysokości 17 zł. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

MATEUSZ MORAWIECKI 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 



UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), zwanej dalej „ustawą”.  

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. obliczona jako obligatoryjne 

minimum wynikające z ustawy powinna wynosić co najmniej 2345,60 zł, natomiast minimalna 

stawka godzinowa – 15,30 zł. 

W dniu 13 czerwca br. Rada Ministrów zaproponowała Radzie Dialogu Społecznego  

podwyższenie od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z 2250 zł 

(obowiązującego w 2019 r.) do 2450 zł, tj. o 8,9% oraz minimalnej stawki godzinowej dla 

określonych umów cywilnoprawnych z 14,70 zł (obowiązującej w 2019 r.) do 16 zł. 

W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2020 r. 

na forum Rady Dialogu Społecznego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada 

Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do 

dnia 15 września br. – przy czym nie mogą być one niższe od wysokości zaproponowanych  

Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.  

W projekcie proponuje się ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 

poziomie 2600 zł (wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 15,6% 

oraz relację do prognozowanego na 2020 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej na poziomie 49,7%) oraz minimalnej stawki godzinowej na poziomie 17 zł.  

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę uwzględnia warunki określone 

w art. 5 ustawy, tj.: 

− zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2019 r. 

o prognozowany na 2020 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,  

powiększony dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu 

krajowego brutto w 2020 r., 

− zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2019 r. z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym 

(101,6%) a prognozowanym (102,3%) wzrostem cen w 2018 r. 

W przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 11 czerwca br. „Założeniach projektu budżetu 
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państwa na rok 2020” przewidziano następujące prognozy: 

− średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,5%, 

− realny przyrost PKB – 3,7%. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. 

zm.), projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji.  

W trybie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa żaden z podmiotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia. 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.  

Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt nie stwarza zagrożeń korupcyjnych. 

Projekt nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji 

norm i aktów prawnych, określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 



Nazwa projektu 

rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub 
Podsekretarza Stanu  

Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Agnieszka Dylewska – Naczelnik Wydziału w Departamencie Prawa Pracy,  
tel. (22) 661 14 15, e-mail: Agnieszka.Dylewska@mrpips.gov.pl 

Elwira Karczmarska – Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy,  
tel. (22) 661 14 24, e-mail: Elwira.Karczmarska@mrpips.gov.pl  
 

Data sporządzenia 
10 września 2019 r. 
 
Źródło:  
Upoważnienie ustawowe 
 

Nr w wykazie  
RD547 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej  
na 2020 r. Projekt stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564). 

Stosownie do ww. przepisu, jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji  
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów 
cywilnoprawnych w roku następnym – Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia tych wysokości, w drodze 
rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września. Ustalone przez Radę Ministrów wysokości minimalnego wynagrodzenia  
za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu 
Społecznego do negocjacji. 

Z uwagi na fakt, że w ustawowym terminie na forum Rady Dialogu Społecznego nie uzyskano porozumienia co do 
przyszłorocznych wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, konieczne jest 
podjęcie prac nad ich ustaleniem w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Nie jest możliwe rozwiązanie problemu przez działanie pozalegislacyjne. W świetle przepisów ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, w przypadku gdy wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki 
godzinowej na rok następny nie zostaną uzgodnione w ramach  Rady Dialogu Społecznego, decyzję w tym zakresie podejmuje 
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.  

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r., obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ww. ustawy, 
powinna wynosić co najmniej 2345,60 zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej – 15,30 zł. 

W projekcie proponuje się ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2600 zł (wzrost w stosunku  
do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 15,6% oraz relację do prognozowanego na 2020 r. przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 49,7%) oraz minimalnej stawki godzinowej na poziomie 17 zł. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Problematyka regulowana przez projekt rozporządzenia nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej.  
W poszczególnych państwach funkcjonują zróżnicowane mechanizmy ustalania minimalnego wynagrodzenia, np. minimalne 
wynagrodzenie może być ustalane w drodze ustawy albo w ramach negocjacji prowadzonych przez partnerów społecznych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Pracownicy otrzymujący 
wynagrodzenie na 
poziomie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę 

ok. 1,6 mln 

Dane z opracowania Wybrane 
zagadnienia rynku pracy (GUS) 
zaktualizowane na 2020 r. z 
wykorzystaniem danych i 

Wzrost wysokości dochodów 
rozporządzalnych uzyskiwanych 
z pracy najemnej. 
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prognoz Ministra Finansów 
zawartych w załączniku do 
Wytycznych dotyczących  
stosowania jednolitych 
wskaźników 
makroekonomicznych (z maja 
2019 r.) w zakresie przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w latach 2017–2020. 

Dodatkowo podniesienie 
wysokości świadczeń z ZUS  
w wyniku wzrostu wysokości 
składek odprowadzanych na 
ubezpieczenie emerytalne  
oraz chorobowe. 

Pracodawcy, w tym 
przedsiębiorcy 
zatrudniający pracowników 
oraz zleceniobiorców 

ok. 2 mln 
pracodawców, w tym 
ok. 1,8 mln 
mikroprzedsiębiorców 

Dane REGON (stan na 
30.06.2019 r.) oraz dane GUS  
z publikacji Działalność 
przedsiębiorstw o liczbie 
pracujących do 9 osób  
w 2017 roku. 

Zwiększone całkowite koszty 
pracy ponoszone z tytułu 
wypłaty wynagrodzeń 
pracownikom otrzymującym 
wynagrodzenie na poziomie 
minimalnego wynagrodzenia  
za pracę. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia był przedmiotem opiniowania w trybie przepisów: 

1) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) z organizacjami: 
a) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych,  
b) Forum Związków Zawodowych, 
c) NSZZ „Solidarność”; 

2) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029, z późn. zm.) z organizacjami: 
a) Konfederacją „Lewiatan”, 
b) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, 
c) Związkiem Rzemiosła Polskiego, 
d) Związkiem Pracodawców Business Centre Club, 
e) Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. 

Projekt rozporządzenia został również przesłany, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), Radzie Dialogu Społecznego  
oraz na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego  
oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759)  
do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

W trybie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 248) żaden z podmiotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

ceny stałe z 
2019 r. 
  

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Łącznie 
(0–10) 

Dochody 
ogółem 0 3337,5 3337,5 3337,5 3337,5 3337,5 3337,5 3337,5 3337,5 3337,5 3337,5 33374,7 

Budżet państwa 0 267,1 266,6 266,0 265,5 265,0 264,4 263,9 263,4 262,8 262,3 2647,0 

JST 0 266,3 266,9 267,4 267,9 268,5 269,0 269,5 270,1 270,6 271,2 2687,5 

NFZ 0 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 5190,3 

FUS 0 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 21145,8 

FP 0 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 1537,0 

SFWON 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,4 

FGŚP 0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 66,8 

Wydatki 
ogółem 0 1868,9 1868,9 1868,9 1868,9 1868,9 1868,9 1868,9 1868,9 1868,9 1868,9 18689,3 

Budżet państwa 0 1172,0 1172,0 1172,0 1172,0 1172,0 1172,0 1172,0 1172,0 1172,0 1172,0 11719,7 

JST 0 697,0 697,0 697,0 697,0 697,0 697,0 697,0 697,0 697,0 697,0 6969,6 

Saldo ogółem 0 1468,5 1468,5 1468,5 1468,5 1468,5 1468,5 1468,5 1468,5 1468,5 1468,5 14685,4 

Budżet państwa 0 -904,9 -905,4 -905,9 -906,5 -907,0 -907,5 -908,1 -908,6 -909,1 -909,7 -9072,8 

JST 0 -430,6 -430,1 -429,5 -429,0 -428,5 -427,9 -427,4 -426,9 -426,3 -425,8 -4282,1 
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NFZ 0 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 519,0 5190,3 

FUS 0 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 2114,6 21145,8 

FP 0 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 153,7 1537,0 

SFWON 0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,4 

FGŚP 0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 66,8 
 

Źródła finansowania  
Wydatki związane z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki 
godzinowej w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych zostaną sfinansowane  
w ramach środków na wynagrodzenia pozostających w dyspozycji pracodawców. 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

W tabeli wskazano bezpośrednie skutki finansowe podniesienia wysokości wynagrodzenia 
minimalnego, tj. wzrost dochodów jednostek sektora finansów publicznych z tytułu wzrostu 
wysokości odprowadzanych przez pracodawców i pracowników obowiązkowych danin (podatków 
i składek) oraz – po stronie wydatkowej – wzrost wydatków pracodawców z sektora publicznego 
zatrudniających pracowników otrzymujących wynagrodzenie na poziomie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.   
W oszacowaniu skutków finansowych wykorzystano najbardziej aktualne dostępne prognozy 
wskaźników makroekonomicznych Ministra Finansów, w zakresie wynagrodzenia przeciętnego  
w gospodarce narodowej oraz wskaźnika inflacji, zawarte w załączniku do Wytycznych dotyczących 
stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania 
skutków finansowych projektowanych ustaw (z maja 2019 r.). 
Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, udział gmin we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku  
z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), w 2019 r. wyniesie 38,08%, a więc będzie wyższy  
niż w 2018 r. o 0,1 pkt proc.1. W obliczeniach skutków finansowych dla jednostek sektora finansów 
publicznych (JSFP) przyjęto, że udział gmin, a w efekcie udział jednostek samorządu terytorialnego 
(JST) w dochodach z PIT, w kolejnych latach będzie wzrastał w tempie 0,1 pkt proc. rocznie, a tym 
samym będzie kształtował się zgodnie z poniższą tabelą. 
 
Tabela 1. Udział jednostek samorządu terytorialnego (JST) w dochodach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT) w latach 2019–2029 (w %) 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Udział JST 
w PIT 49,93 50,03 50,13 50,23 50,33 50,43 50,53 50,63 50,73 50,83 50,93 

W obliczeniach kosztów pracodawców w podziale według sektora własności (podział na sektor 
publiczny i prywatny) przyjęto założenie, że struktura zatrudnienia osób otrzymujących 
wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jest tożsama ze strukturą 
zatrudnienia ogółem w gospodarce narodowej. Koszty dla poszczególnych kategorii podmiotów 
obliczono proporcjonalnie do struktury zatrudnienia. Udział jednostek sektora finansów 
publicznych w kosztach pracodawców wskazanych w tabeli został obliczony na podstawie udziału 
podmiotów sektora publicznego. 
W obliczeniach zawartych w tabeli założono, że w 2020 r. obowiązywać będzie niższa stawka PIT 
(17% zamiast 18%) oraz podwyższone tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów (ryczałt 
w wysokości 3 tys. zł rocznie w przypadku tzw. jednoetatowców przy 1335 zł obowiązujących 
obecnie), które to przepisy czekają na podpis Prezydenta, a zgodnie z projektem ustawy wejdą 
w życie od 1 października 2019 r. 
Dodatkowo, poza wydatkami wskazanymi w tabeli, szacuje się, że podwyższenie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2600 zł spowoduje wzrost wydatków budżetu 
państwa w 2020 r. o ok. 630,83 mln zł w skali roku, z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, 
składek i świadczeń, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, z tego:  
− składki na ubezpieczenia społeczne osób duchownych (ok. 22,1 mln zł), 
− składki na ubezpieczenie emerytalne osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem  

(ok. 1,8 mln zł), 

                                                           
1 Udział JST w dochodach z PIT docelowo ma wynieść 51,19%, jednak ze względu na zastrzeżenie dot. dochodów gmin związane z finansowaniem 
Domów Pomocy Społecznej, udział ten jest mniejszy, corocznie ogłaszany przez MF. Udział JST w dochodach z PIT w 2019 r. = 38,08% + 
10,25% + 1,60% = 49,93%. W obliczeniach przyjęto, że w kolejnych latach udział dochodów gmin będzie wzrastał o 0,1 pkt proc., a więc w 
tempie wzrostu między 2018 r. a 2019 r.   
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− składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach 
wychowawczych (ok. 5,6 mln zł), 

− wynagrodzenia za pracę skazanych (ok. 21 mln zł), 
− składki na ubezpieczenie zdrowotne za strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie 

kandydackiej (ok. 0,3 mln zł), 
− składki na ubezpieczenie zdrowotne za funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie 

kandydackiej (ok. 0,03 mln zł),  
− składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne 

osób wykonujących pracę na podstawie umowy uaktywniającej (ok. 6 mln zł), 
− świadczenia pielęgnacyjne wraz ze składkami emerytalno-rentowymi, zdrowotnymi oraz 

kosztami obsługi (ok. 574 mln zł). 
Powyższe skutki finansowe zostały określone na podstawie informacji Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, a także informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Ministra 
Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Podane wyżej skutki finansowe będą realnie niższe, gdyż część wydatków wpłynie 
do budżetu państwa w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Wzrost wydatków budżetu z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i świadczeń, 
których wysokość jest relacjonowana do wysokości minimalnego wynagrodzenia, nie został ujęty 
w tabeli wpływu. 
W odniesieniu do proponowanej wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów 
cywilnoprawnych, nie jest możliwe pełne oszacowanie skutków finansowych wynikających  
z podwyższenia tej stawki w 2020 r. o 2,30 zł (tj. do poziomu 17 zł) z powodu braku danych.  
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
2019 r.) 

duże przedsiębiorstwa 0,0 -1 321,4 -1 321,4 -1 321,4 -1 321,4 -1 321,4 -13214,0 
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

0,0 -4861,6 -4861,6 -4861,6 -4861,6 -4861,6 -48616,0 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

0,0 4714,5 4714,5 4714,5 4714,5 4714,5 47145,0 

        
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych  
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

Wprowadzenie projektowanej zmiany zwiększy dochody z pracy osób 
otrzymujących wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia  
za pracę, co przyczyni się również do poprawy sytuacji finansowej gospodarstw 
domowych tych osób (dotyczy to także osób starszych lub niepełnosprawnych). 
 

(dodaj/usuń)  
Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

W obliczeniach kosztów pracodawców z sektora prywatnego w podziale według wielkości (duże 
przedsiębiorstwa oraz sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), przyjęto założenie,  
że struktura zatrudnienia osób otrzymujących wynagrodzenie w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w sektorze prywatnym jest tożsama ze strukturą zatrudnienia ogółem 
wyznaczoną w oparciu o dane GUS. Koszty dla poszczególnych kategorii podmiotów obliczono 
proporcjonalnie do struktury zatrudnienia. 
Ponadto wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza wzrost wysokości składek na 
ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorców korzystających z tzw. 
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„preferencyjnego ZUS” oraz z „małego ZUS”, dla których  podstawa wymiaru składek nie może 
być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z danymi ZUS, w maju 2019 r. 
liczba osób korzystających z „preferencyjnego ZUS”, dla których podstawa wymiaru składki 
stanowiła 30% minimalnego wynagrodzenia, wyniosła ok. 236,6 tys. osób, natomiast liczba osób 
korzystających z „małego ZUS”, których podstawa wymiaru składki stanowiła 30% minimalnego 
wynagrodzenia, wyniosła 15,4 tys. osób.” 
Wpływ na budżety gospodarstw domowych obliczono jako różnicę między całkowitymi kosztami 
ponoszonymi przez pracodawców z tytułu podniesienia wysokości wynagrodzenia minimalnego  
a wzrostem dochodów jednostek sektora finansów publicznych z tytułu wzrostu wysokości 
przekazywanych danin (podatki i składki). W efekcie w tabeli wskazano szacowany wzrost 
dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych.  

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikaj ących z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz: 

Projekt co do zasady nie wprowadza obciążeń regulacyjnych. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Odnośnie do oszacowania wpływu podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia na rynek pracy, można założyć,  
że w czasie wysokiej koniunktury oraz utrzymującego się wysokiego popytu na pracę, wzrost kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę do kwoty 2600 zł nie powinien mieć negatywnego wpływu na rynek pracy w Polsce,  
w szczególności na poziom zatrudnienia oraz liczbę osób bezrobotnych. Jednocześnie podwyższenie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody 
pracowników. Nie jest możliwe dokładne oszacowanie wpływu podniesienia płacy minimalnej, ponieważ na rynek pracy 
oddziałuje jednocześnie wiele innych czynników, w tym sytuacja gospodarcza zarówno w kraju jak i za granicą. Ze względu 
na złożoność zależności gospodarczych nie jest możliwe stworzenie modelu ekonomicznego, który w sposób trafny byłby w 
stanie prognozować zmiany na rynku pracy w zależności od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy też jego 
relacji do wynagrodzenia przeciętnego. Ponadto dane statystyki publicznej w zakresie wysokości wynagrodzeń polskich 
pracowników nie są wystarczająco dokładne, by móc porównywać potencjalne konsekwencje zwiększenia minimalnego 
wynagrodzenia za pracę do kwoty 2600 zł. Nie istnieją wiarygodne wyniki badań, które w jednoznaczny sposób pozwalałyby 
szacować wpływ zmiany poziomu płacy minimalnej na rynek pracy. Wychodząc od teorii ogólnych, zakłada się jedynie, że 
zbyt gwałtowne – przede wszystkim niedostosowane do tempa wzrostu produktywności – podniesienie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę może niekorzystnie oddziaływać na gospodarkę, przyczyniając się do powstania ryzyka wystąpienia 
inflacji, spadku zatrudnienia lub wzrostu bezrobocia, w szczególności wśród osób o niskich kwalifikacjach. Na podstawie 
analizy tendencji na polskim rynku pracy można stwierdzić, że wysokość minimalnego wynagrodzenia w Polsce w 2019 r. 
nie wpływa negatywnie na popyt na pracę.   

Odnośnie do funkcjonowania przedsiębiorstw i ich konkurencyjności, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę 
może mieć wpływ na konkurencyjność tych podmiotów, które zatrudniają stosunkowo dużo osób otrzymujących 
wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności, jeśli wynagrodzenia tych osób stanowią 
istotną część kosztów danego przedsiębiorstwa. Marże uzyskiwane przez to przedsiębiorstwo są niskie, a struktura kosztów 
nie pozwala na oszczędności w innym obszarze niż koszty pracy. Niestety nie ma danych, które by pozwalały określić, w 
jakich branżach i na których lokalnych rynkach pracy problem taki może być istotny.  

Równocześnie jednak w gospodarce następują pozytywne zmiany dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,  
np. związane ze zwiększaniem produktywności, wprowadzaniem innowacji czy postępem technologicznym, które mogą 
równoważyć potencjalne negatywne skutki konieczności zwiększenia wynagrodzenia pracowników. Przy tym warto 
pamiętać, że produktywność pracowników zależy nie tylko od ich kwalifikacji i zaangażowania, ale także od sposobu 
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organizacji pracy, umiejętnego wykorzystywania technologii, dochodowości danego przedsiębiorstwa związanej z popytem 
na oferowane przez nie dobra i usługi itp.  

Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów 
cywilnoprawnych może mieć wpływ na rynek zamówień publicznych, w szczególności na koszty realizacji umów, które 
przewidują wynagrodzenie dla wykonawców na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki 
godzinowej. 

Odnośnie do wpływu na finanse gospodarstw domowych można założyć, że wzrost płacy minimalnej wpłynie pozytywnie na 
sytuację dochodową osób pracujących. Jednakże część osób, które wcześniej nie pracowały, może doświadczyć trudności ze 
znalezieniem zatrudnienia, natomiast w stosunku do osób pracujących może wystąpić trudność w utrzymaniu tego 
zatrudnienia. To, który z efektów będzie przeważał, zależy od wielu czynników, zwłaszcza sytuacji makroekonomicznej kraju. 
Biorąc pod uwagę dobrą sytuację na rynku pracy, pozytywne prognozy gospodarcze (zarówno krajowe jak i 
międzynarodowe), a także przeciętnie coraz wyższy poziom kwalifikacji kolejnych roczników wchodzących na rynek pracy 
(większy odsetek osób z wykształceniem wyższym, znajomością języków obcych etc.) w porównaniu  
do sytuacji w przeszłości, przeważać powinny efekty pozytywne. Przy tym podniesienie minimalnego wynagrodzenia  
najbardziej wpływa na sytuację osób nisko zarabiających, których wynagrodzenie ulega zmianie wraz ze zmianą minimum 
ustawowego. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:  

 

 demografia 
 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Projektowane regulacje nie mają wpływu na ww. obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
- 
 



Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości 

minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów  

z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, 

z późn. zm.), projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji.  

W trybie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa żaden z podmiotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem 

rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia był przedmiotem opiniowania w trybie przepisów:  

1) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)  

z organizacjami: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków 

Zawodowych i Forum Związków Zawodowych; 

2) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029,  

z późn. zm.) z organizacjami: Związkiem Pracodawców Business Centre Club, 

Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacją „Lewiatan”, Związkiem 

Rzemiosła Polskiego oraz Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców; 

3) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232) z Radą Dialogu Społecznego; 

4) uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Do projektu ustawy uwagi zgłosiły: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

NSZZ „Solidarność”, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie 

Zielonogórskie” oraz Związek Pracodawców Business Centre Club.  

Zgłoszone w trakcie opiniowania i konsultacji publicznych uwagi, wraz ze stanowiskiem 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawia załączona tabela.  

 

 

 

 

 

 



 

Zestawienie nieuwzględnionych uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  

oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., zgłoszonych w trakcie opiniowania i konsultacji publicznych 

 

Lp.     Podmiot  Przedstawione stanowisko do projektu Stanowisko MRPiPS 

1.  Ogólnopolskie 

Porozumienie 

Związków 

Zawodowych 

OPZZ negatywnie opiniuje projekt. OPZZ podtrzymuje stanowisko 

wyrażone we wspólnym oświadczeniu strony związkowej Rady Dialogu 

Społecznego z dnia 22 maja 2019 r., w którym postulowano, aby wzrost 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. wyniósł nie mniej niż 

12%. W naszej ocenie, zaproponowana przez Radę Ministrów wysokość 

minimalnej płacy nie zapewni osobom najmniej zarabiającym godziwego 

wynagrodzenia za wykonywaną przez nich pracę. Biorąc także pod uwagę 

prognozowany w kolejnym roku poziom inflacji (2,5%) nie poprawi także 

ich sytuacji bytowej. Rada Ministrów proponuje, aby minimalne 

wynagrodzenie za pracę wzrosło w stosunku do obowiązującej w roku 

bieżącym o 8,9% do wysokości 2450 zł a minimalna stawka godzinowa 

wynosiła 16 zł. Oznacza to, że zatrudnienie na umowę o pracę będą 

otrzymywali 1 774 zł netto, czyli o 140 zł netto więcej niż w 2019 r. 

Nadal zatem pracownicy otrzymujący płacę minimalną będą uznawani za 

biednych pracujących. Zauważamy ponadto, że minimum socjalne 

określane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla jednoosobowego 

gospodarstwa pracowniczego, wynosiło w 2018 r. 1168,31 zł, natomiast 

dla gospodarstwa czteroosobowego 3729,83 zł. Proponowana przez rząd 

wysokość płacy minimalnej na 2020 r. oznacza, że pracownik będzie 

otrzymywał netto niewiele więcej niż minimum socjalne i o wiele mniej 

niż potrzeba do utrzymania rodziny.  

W naszej ocenie, w warunkach wzrostu gospodarczego oraz notowanego 

poziomu bezrobocia i niskiej podaży pracy możliwe jest ustalenie na 

kolejny rok wyższej od proponowanej przez Radę Ministrów wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Postulowana przez OPZZ 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę zwiększy dochody 

pracowników do ich dyspozycji, co powinno korzystnie wpłynąć na 

dynamikę konsumpcji w kolejnym roku, istotnego komponentu wzrostu 

gospodarczego i dochodów budżetu państwa m.in. z tytułu podatku 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2177, z późn. zm.) wysokość minimalnego wynagrodzenia jest 

ustalana z uwzględnieniem prognozowanych i faktycznych 

wielkości makroekonomicznych, w tym m.in. wskaźnika inflacji 

oraz realnego przyrostu produktu krajowego brutto (PKB). 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. 

obliczona jako obligatoryjne minimum wynikające z ww. ustawy 

powinna wynosić co najmniej 2 345,60 zł (o 4,2% więcej niż  

w roku bieżącym), natomiast minimalna stawka godzinowa –  

15,30 zł. 

Biorąc pod uwagę dobrą sytuację na rynku pracy oraz dążąc do 

poprawy sytuacji dochodowej najniżej zarabiających pracowników, 

Rząd zaproponował, aby w 2020 r. wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę wzrosła o 200 zł, tj. do poziomu 2 450 zł, 

natomiast minimalna stawka godzinowa wyniosła 16 zł.  

Ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 

poziomie 2 450 zł, oznaczałoby wzrost o 8,9% w porównaniu do 

kwoty tego wynagrodzenia w roku bieżącym. Podkreślić należy, że 

w przyjętych przez Radę Ministrów „Założeniach projektu budżetu 

państwa na rok 2020” przewidziano, że przeciętne wynagrodzenie 

brutto w gospodarce narodowej w następnym roku wzrośnie o 6%. 

Podstawą do przygotowania projektu rozporządzenia ustalającego 

wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny, są m.in. 

prognozy wskaźników makroekonomicznych przyjęte do 

opracowania projektu budżetu na ten rok. Zgodnie z „Założeniami 

projektu budżetu państwa na rok 2020” przeciętne wynagrodzenie 

w gospodarce narodowej w roku następnym wyniesie 5 227 zł. 



  3 
 

dochodowego od osób fizycznych, VAT i akcyzy.  

Możliwość zgodnego z postulatem OPZZ zwiększenia dynamiki wzrostu 

płacy minimalnej i oparcia wzrostu gospodarczego na wzroście płac w 

2020 r. uzasadniają wyniki finansowe przedsiębiorstw. Większość 

działających w Polsce firm jest rentowna i wykazuje zysk, w 2018 r. było 

to 80 proc. ogółu przedsiębiorstw.  

Zgodnie z informacją zawartą w projekcie rozporządzenia, ustalenie płacy 

minimalnej w 2020 r. na poziomie 2450 zł pozwoli, aby relacja płacy 

minimalnej do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej osiągnęła w 2020 r. poziom 46,9%. Tymczasem 

rząd już w 2018 r., gdy określał wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę na 2019 r. deklarował, że jej relacja do płacy przeciętnej będzie 

wynosić 47,2%. Bieżące prognozy dotyczące przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej wskazują, że zapowiedź Rady Ministrów nie 

zostanie wykonana i relacja płacy minimalnej będzie niższa. Relacja płacy 

minimalnej pogorszy się zatem w stosunku do deklarowanej przez rząd na 

rok 2019 i nadal będzie na relatywnie niskim poziomie. Proponowana 

przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 

nie pozwoli także na zbliżenie się do realizacji przez rząd zobowiązania 

zawartego w Pakiecie Działań Antykryzysowych z 2009 r. dotyczącego 

osiągnięcia przez płacę minimalną 50% płacy przeciętnej.  

Jak wskazuje dokument służb Komisji Europejskiej Sprawozdanie 

krajowe - Polska 2019 głównym wyzwaniem jest zapewnienie, by Polska 

była atrakcyjnym miejscem pracy nie tylko dla pracowników migrujących 

ale także rodzimych. Jednym z elementów osiągnięcia tego celu powinien 

być szybszy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zwłaszcza, że 

z Raportu z badania ankietowego NBP pt. „Polacy pracujący za granicą w 

2018 r." wynika, że wciąż najważniejszą motywacją wyjazdów i 

pozostawania na emigracji są wynagrodzenia netto, których mediany 

(środkowe wynagrodzenia) za granicą są nominalnie około dwukrotnie 

wyższe niż w Polsce, a dominanty (najczęstsze wynagrodzenia) są 2,0-3,6 

razy wyższe niż w Polsce. Różnice w wynagrodzeniach są z jednej strony 

najważniejszym czynnikiem, który decyduje o wyjazdach migracyjnych 

(ponad 50% odpowiedzi), ale też w opinii 30% respondentów ww. 

badania są najważniejszym czynnikiem, który mógłby ich skłonić do 

Zatem ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 

2450 zł będzie oznaczało relację tego wynagrodzenia do 

prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego na poziomie 46,9%. 

Odnosząc się do kwestii podwyższenia minimalnego 

wynagrodzenia za pracę do 50% przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej, w opinii Ministerstwa zasadne jest 

stopniowe dochodzenie do ww. relacji. Powinno ono odbywać się 

w sposób wyważony, stosownie do występujących w danym czasie 

warunków społeczno-gospodarczych.  

Należy mieć na uwadze, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za 

pracę nie powinien być zbyt gwałtowny (przede wszystkim 

niedostosowany do tempa wzrostu produktywności). Takie 

działanie mogłoby niekorzystnie oddziaływać na gospodarkę 

przyczyniając się do powstania ryzyka wystąpienia inflacji, spadku 

zatrudnienia lub wzrostu bezrobocia, w szczególności wśród osób  

o niskich kwalifikacjach. 

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone 

podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu 

gospodarczego, wzrostu produktywności pracy oraz spadku 

bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę  

w wysokości 2 450 zł nie powinien mieć negatywnego przełożenia 

na rynek pracy. 

Warto dodać, że sytuacja dochodowa osób najniżej 

wynagradzanych ulegnie od przyszłego roku poprawie nie tylko 

wskutek wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale 

również kolejnej zmiany zakresu składnikowego tego 

wynagrodzenia.  Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

poz. 1564), od 1 stycznia 2020 r. z kategorii minimalnego 

wynagrodzenia za pracę wyłączony zostanie dodatek za staż pracy. 
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powrotu.  

Biorąc pod uwagę powyższe OPZZ postuluje, aby w 2020 r. wysokość 

płacy minimalnej została ustanowiona przez Radę Ministrów na poziomie 

2520 zł, co oznaczałoby wzrost o 270 zł brutto i pozwoliłoby otrzymywać 

pracownikom miesięcznie 1823 zł netto, czyli o 189 zł netto więcej niż w 

roku bieżącym. W konsekwencji proponowanej przez OPZZ wysokości 

płacy minimalnej, minimalna stawka godzinowa wynosiłaby w kolejnym 

roku 16,50 zł. 

 

 

2.  NSZZ 

„Solidarność” 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stwierdza, że 

wysokość zaproponowanego wynagrodzenia w projekcie rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 

2020 r. jest niezadawalająca.  

NSZZ „Solidarność” podtrzymuje propozycje wzrostu wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. nie mniej niż o  

12 % - wyrażoną we wspólnym stanowisku strony pracowników Rady 

Dialogu Społecznego w dniu 22 maja 2019 r. reprezentowanej przez 

NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków Zawodowych.  

Proponowana przez rząd dynamika wzrostu wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę jest niewystarczająca i oddala od celu 

określonego zarówno w komunikacie wspólnym rządu RP i NSZZ 

„Solidarność” z 2007 r., jak i w pakiecie antykryzysowym z 2009 r. W 

obu dokumentach deklarowano systematyczne podnoszenie minimalnego 

wynagrodzenia tak, aby mogło ono stanowić 50% prognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zaproponowane 

wynagrodzenie minimalne w wysokości 2450 zł spowoduje brak zbliżania 

się tegoż wynagrodzenia do oczekiwanego przez NSZZ „Solidarność” 

poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 

Proponowana przez rząd wysokość minimalnego wynagrodzenia stanowi 

niewielki wzrost relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej względem 2017 r. (0,09 pkt. proc). W związku z tym, 

występuje istotne ryzyko nieosiągnięcia zadeklarowanej przez rząd relacji 

równej 46,9%, ze względu na niedoszacowany wzrost wynagrodzeń w 

j.w. 
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gospodarce narodowej dla 2020 r., co już można było zaobserwować w 

2018 r. oraz biorąc pod uwagę nominalne tempo wzrostu przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r. ujęte w Założeniach 

projektu budżetu państwa na 2020 r.  

Prezydium KK podkreśla aktualność postulatu przyjęcia rozwiązań 

zaproponowanych w obywatelskim projekcie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

przygotowanym przez NSZZ „Solidarność”. Celem tej regulacji jest 

stopniowe podwyższanie minimalnego wygrodzenia za pracy do 

wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 

tempie uwzględniającym wzrost gospodarczy.  

3.  Federacja 

Związków 

Pracodawców 

Ochrony 

Zdrowia 

„Porozumienie 

Zielonogórskie” 

Federacja jest przeciwna administracyjnemu podnoszeniu kosztów pracy, 

bez powiązania ze wzrostem dochodu podmiotu gospodarczego.  

 

Obowiązek corocznego podwyższania wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę wynika z ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2177, z późn. zm.). Ustawa określa w tym zakresie 

szczegółowy mechanizm, zgodnie z którym wysokość minimalnego 

wynagrodzenia jest ustalana z uwzględnieniem prognozowanych i 

faktycznych wielkości makroekonomicznych, w tym m.in. 

wskaźnika inflacji oraz realnego przyrostu produktu krajowego 

brutto (PKB).  

Ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia odbywa się w 

powiązaniu z aktualną sytuacją ekonomiczną kraju oraz 

prowadzonymi negocjacjami na forum Rady Dialogu Społecznego. 

Podkreślić należy, że określone w projekcie rozporządzenia kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki 

godzinowej zostały przedłożone Radzie Dialogu Społecznego. Z 

uwagi na to, że w terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia 

ww. wysokości, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest 

zobowiązana ustalić je w drodze rozporządzenia, w terminie do 

dnia 15 września br. – przy czym nie mogą być one niższe od 

wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do 

negocjacji. 
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4.  
Związek 

Pracodawców 

Business Centre 

Club 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po uprzednim 

zapoznaniu się z opiniami partnerów społecznych reprezentowanych w 

Radzie Dialogu Społecznego, 25 lipca br. przedstawiło do konsultacji 

projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej 

w 2020 r. 

Wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego oraz 

minimalnej stawki godzinowej są analogiczne jak kwoty przedstawione 

Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji w maju br. Ponieważ na forum 

Rady Dialogu Społecznego w terminie ustawowym nie doszło do 

uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

minimalnej stawki dla określonych umów cywilnoprawnych w 2020 r., 

MRPiPS proponuje w projekcie wysokość minimalnego wynagrodzenia 

za pracę na poziomie 2 450 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w 

wysokości 16,00 zł.   

Przedstawiona przez rząd wysokość minimalnej stawki miesięcznej jest aż 

o 104 złote wyższa niż ta, która wynikałaby z obliczeń zgodnych z 

zasadami określonymi w art. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. co najmniej 2345,60 zł 

miesięcznie oraz 15,30 zł za godzinę pracy. 

Uzasadniając w maju br. tak duży wzrost minimalnego wynagrodzenia, 

minister pracy wskazała, że  - „będziemy mieli dalsze spadki stopy 

bezrobocia i jeśli chcemy znaleźć pracownika, to musimy mu zapłacić”. 

W powyższym stwierdzeniu przedstawicielka rządu wykazała niestety 

pozorną i mylącą „troskę” o pracodawców  mierzących się na co dzień 

z poważną barierą braku rąk do pracy.  

Związek Pracodawców Business Centre Club, co do zasady, podtrzymuje 

swoje krytyczne stanowisko wobec formuły ustalania jednolitej wysokości 

płacy minimalnej we wszystkich regionach kraju, we wszystkich 

sektorach gospodarki oraz niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, 

pomimo bardzo dużego zróżnicowania wysokości płac pomiędzy 

poszczególnymi województwami i powiatami, sektorami działalności 

gospodarczej a także zróżnicowaniem produktywności pomiędzy  dużymi, 

dysponującymi nowoczesnym parkiem maszynowym przedsiębiorstwami 

przemysłowymi a np. sektorem usług hotelarsko-turystycznych lub 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2177, z późn. zm.) wysokość minimalnego wynagrodzenia jest 

ustalana z uwzględnieniem prognozowanych i faktycznych 

wielkości makroekonomicznych, w tym m.in. wskaźnika inflacji 

oraz realnego przyrostu produktu krajowego brutto (PKB).  

Biorąc pod uwagę dobrą sytuację na rynku pracy oraz dążąc do 

poprawy sytuacji dochodowej najniżej zarabiających, Rząd 

zaproponował, aby w 2020 r. wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę wzrosła do poziomu 2 450 zł, natomiast 

minimalna stawka godzinowa wyniosła 16 zł.  

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone 

podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu 

gospodarczego, wzrostu produktywności pracy oraz spadku 

bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w 

wysokości 2 450 zł nie powinien mieć negatywnego przełożenia na 

rynek pracy. 

Odnosząc się do kwestii funkcjonowania przedsiębiorstw, to należy 

się zgodzić z tym, że podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za 

pracę może mieć wpływ na konkurencyjność tych podmiotów, które 

zatrudniają stosunkowo dużo osób otrzymujących wynagrodzenie w 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności, 

jeśli wynagrodzenia tych osób stanowią istotną część kosztów 

danego przedsiębiorstwa. Niestety nie ma danych, które by 

pozwalały określić, w jakich branżach i na których lokalnych 

rynkach pracy problem taki może być istotny.  

Równocześnie jednak warto zauważyć, że w gospodarce następują 

pozytywne zmiany dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, 

związane m.in. ze zwiększaniem produktywności, wprowadzaniem 

innowacji, czy postępem technologicznym, które mogą 

równoważyć, potencjalne negatywne skutki konieczności 

zwiększenia wynagrodzenia pracowników.  Przy tym należy mieć 

na względzie, że produktywność pracowników zależy nie tylko od 

ich kwalifikacji i zaangażowania, ale także od sposobu organizacji 

pracy, umiejętnego wykorzystywania technologii, dochodowości 
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rzemieślników – co silnie rzutuje na sytuację rynkową – a więc i 

możliwości płacowe określonych podmiotów gospodarczych.  

Długookresowe podnoszenie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 

tempie wyższym niż wzrost produktywności przedsiębiorstw może nie 

stanowić znaczącego problemu jedynie dla przedsiębiorstw wysoko 

produktywnych, zwykle dużych. Jednak negatywnie wpływa na poziom 

konkurencyjności wielu mniejszych przedsiębiorstw, szczególnie tych 

działających w sektorze usług, w regionach gospodarczo słabiej 

rozwiniętych. 

Wg danych, jakimi dysponuje MRPiPS, relacja minimalnego 

wynagrodzenia za pracę do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej, w 2009 roku wynosiła 41,1 proc. Zgodnie z propozycją rządu 

zamieszczoną w przedmiotowym projekcie ustawy wzrośnie w 2020 roku 

do 46,9 proc. Przeciętne tempo wzrostu wysokości płacy minimalnej w 

okresie od 2009 do 2020 będzie znacznie wyższe, niż przewiduje to 

minimum ustawowe oraz wynosi przeciętne tempo wzrostu 

produktywności, a także tempo wzrostu PKB. 

Tak wysokie tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia ma negatywny 

wpływ na konkurencyjność olbrzymiej liczby małych i średnich 

przedsiębiorstw. Podmioty, na które oddziałuje projekt to przede 

wszystkim mali przedsiębiorcy i zleceniobiorcy -  ok. 2,3 mln podmiotów 

gospodarczych, w tym ok. 2 mln mikropodmiotów. 

Oddziaływanie wysokiego tempa wzrostu minimalnego wynagrodzenia 

proponowanego przez rząd na ww. podmioty przejawi się w 

zwiększonych całkowitych kosztach pracy ponoszonych z tytułu wypłaty 

wynagrodzeń osobom zatrudnionym dotychczas za wynagrodzenia 

nieprzekraczające płacy minimalnej/ minimalnej stawki godzinowej.  

Odnośnie funkcjonowania przedsiębiorstw i ich konkurencyjności, 

podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę może mieć 

negatywny wpływ na konkurencyjność tych podmiotów, które zatrudniają 

stosunkowo duży odsetek osób pobierających minimalne wynagrodzenia 

za pracę, w szczególności, jeśli wynagrodzenia tych osób stanowią istotną 

część całkowitych kosztów danego przedsiębiorstwa. Marże uzyskiwane 

przez te przedsiębiorstwa są obecnie bardzo niskie, a struktura kosztów 

danego przedsiębiorstwa związanej z popytem na oferowane przez 

nie dobra i usługi, itp.  

W kwestii wpływu projektowanych rozwiązań na umowy zawarte i 

realizowane przez przedsiębiorców w trybie zamówień 

publicznych, należy mieć na uwadze, że w świetle art. 142 ust. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.),  umowa zawarta na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy powinna zawierać postanowienia o 

zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany (…) 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Odnosząc się do postulatu dotyczącego zróżnicowania poziomu 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ze względu na region, należy 

stwierdzić, że istnieje szereg wątpliwości dotyczących zasadności 

tego rozwiązania. Analiza wynagrodzeń na poziomie województw i 

powiatów wskazuje bowiem, że trudno byłoby ustalić odpowiednią 

wysokość płacy minimalnej również na poziomie regionalnym – 

różnice sytuacji na lokalnych rynkach pracy pomiędzy powiatami 

leżącymi w tym samym województwie są bowiem często większe 

niż te występujące pomiędzy regionami czy województwami. W 

efekcie, zróżnicowanie wynagrodzenia minimalnego na poziomie 

województw mogłoby prowadzić do pogłębiania się zróżnicowania 

rozwoju powiatów. Co więcej, trudno wskazać obiektywne kryteria 

w oparciu o które miałaby być ustalana płaca na poziomie 

regionalnym (czy miałyby to być wskaźniki rynku pracy takie jak 

stopa bezrobocia czy też liczba wolnych miejsc pracy czy raczej   

koszty życia definiowane wartością koszyka dóbr).   

Należy podkreślić, że rolą wynagrodzenia minimalnego jest 

zapewnienie podstawowych standardów dotyczących wysokości 

wynagrodzenia otrzymywanego za pracę właśnie dla osób 

najsłabszych, których siła przetargowa na rynku pracy jest 
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nie pozwala na oszczędności w innym obszarze niż koszty pracy. 

Nadmierne podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów 

cywilnoprawnych może również mieć negatywny wpływ na rynek 

zamówień publicznych, w szczególności na koszty realizacji umów, które 

przewidują wynagrodzenie dla wykonawców na poziomie minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Komplikuje 

to i pogarsza pozycję wielu wykonawców, o ile zamawiający nie będą 

skłonni uwzględnić wzrostu tego typu niezawinionych kosztów i 

renegocjować zawartych na innych warunkach umów.  

Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za 

pracę rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu 

grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej 

(która po przyjęciu projektu rządowego wzrośnie do wys. 36750 złotych), 

dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy 

podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. 

Uwzględniając powyższe dane i analizy, Związek Pracodawców Business 

Centre Club podtrzymuje swoje stanowisko, iż negatywne efekty 

podwyższania poziomu wynagrodzenia minimalnego mogą dotknąć obie 

strony – pracodawców i pracowników przede wszystkim na lokalnych, 

słabo rozwiniętych rynkach pracy lub w nisko produktywnych sektorach 

gospodarki. 

ZP BCC proponuje, aby rozwiązaniem docelowym, utrzymującym 

wprawdzie instytucję płacy minimalnej, ale redukującym znaczną część 

jej negatywnego wpływu na  zatrudnienie i gospodarkę, było 

wprowadzenie zróżnicowania tej płacy w poszczególnych regionach 

(optymalnie w powiatach), proporcjonalnie do wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia w tych regionach (jednak nie wyżej niż 40% tego 

wynagrodzenia) oraz, aby przy wyliczaniu płacy przeciętnej, różnicować 

dodatkowo między mikroprzedsiębiorstwami i pozostałymi 

przedsiębiorstwami. 

Ponownie podkreślamy, że polityka regulacyjna państwa, w szczególności  

w odniesieniu do płac osób nisko wykwalifikowanych powinna 

koncentrować się nie na administracyjnym podwyższaniu minimalnego 

wynagrodzenia, bez względu na sytuację na lokalnych rynkach pracy, lecz 

mniejsza. Płaca minimalna powinna więc być godna, przy czym 

wzrost jej wysokości powinien uwzględniać uwarunkowania takie 

jak aktualne i prognozowane tempo rozwoju gospodarczego czy też 

inflację. Obecny mechanizm kształtowania minimalnego 

wynagrodzenia spełnia te wymagania, przez co wydaje się, że nie 

ma potrzeby jego zmiany.  

Określone w projekcie rozporządzenia kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej zostały 

przedłożone Radzie Dialogu Społecznego. Z uwagi na to, że  

w terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia ww. wysokości, 

zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana 

ustalić je w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września 

br. – przy czym nie mogą być one niższe od wysokości 

zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. 
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na tworzeniu lepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw (co 

zwiększy ich konkurencyjność) oraz na podwyższaniu kwalifikacji osób 

zatrudnionych jak i poszukujących pracy, na co obecnie przeznaczane są 

zbyt małe fundusze. 

Jeżeli jednak rząd nie planuje dokonania istotnej zmiany formuły 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, to zwiększenie minimalnego 

wynagrodzenia w 2020 roku do sumy 2387 złotych (odzwierciedlającej 

wspólne stanowisko strony pracodawców w Radzie Dialogu 

Społecznego), tj. zwiększonej w stosunku do poprzedniego roku o 6,1 

proc. – zgodnie z wyliczonym przez Ministerstwo Finansów wskaźnikiem 

produktywności, stanowić będzie rozwiązanie, do którego ZP BCC nie 

będzie wnosić zastrzeżeń. 

 

 


