
Uwagi wstępne

Należy przypomnieć, że w pierwotnej wersji projekt
zmian z dnia 15 stycznia 2016 r. przedstawiony przez Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nosił na-
zwę: Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspek-
cji Pracy, jednak w związku ze zgłoszonymi uwagami i opi-
niami do jego treści konieczne było wprowadzenie zasad-
niczych poprawek, w efekcie których przekształcono na-
zwę dokumentu na: Projekt ustawy o zmianie ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych
innych ustaw (projekt ustawy z 18 marca 2016 r.) oraz po-
nownie skierowano go na drogę konsultacji społecznych.
W uzasadnieniu do projektu ustawy stwierdzono, że
wprowadzenie proponowanych zmian legislacyjnych wy-
nika z konieczności podejmowania działań w celu uzyska-
nia pozytywnej zmiany na rynku pracy w zakresie ograni-
czania nadużyć umów cywilnoprawnych, które ustalają
minimalne wynagrodzenie na poziomie niższym niż mini-
malne wynagrodzenie zgodne z ustawą z 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU

z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.), oraz z potrzeby ochrony
osób zarabiających na najniższym poziomie (Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2016). Finalna
forma rządowego projektu ustawy wpłynęła do Sejmu
6 czerwca 2016 r., trzecie czytanie projektu odbyło się
7 lipca 2016 r. i wynikiem głosowania posłów: 380 głosów
za, 47 przeciw, 14 głosów wstrzymujących się uchwalono
proponowany projekt ustawy, przekazując go Prezyden-
towi i Marszałkowi Senatu. Ostatecznie 17 sierpnia 2016 r.
ogłoszono w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
ustawę z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
(DzU poz. 1265), której przepisy wejdą w życie 1 stycznia
2017 r., z wyjątkiem niektórych zapisów. 

W związku z nowelizacją przepisów w zakresie mini-
malnego wynagrodzenia zmianie ulegną również nastę-
pujące akty: 

ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspek-
cji Pracy (DzU z 2015 r. poz. 640 z późn. zm.); 

ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (DzU z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.); 
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ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (DzU z2016 r. poz. 645 zpóźn. zm.); 

ustawa z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień
publicznych (DzU z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.); 

ustawa z 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowa-
nia w sprawach o wykroczenia (DzU z 2013 r. poz. 395
z późn. zm.). 

Podmioty objęte prawną ochroną 
w zakresie minimalnego wynagrodzenia
Zgodnie z art. 10 § 2 k.p. państwo określa wysokość mi-
nimalnego wynagrodzenia. Obowiązek ten wypełnia
w drodze ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pra-
cę. W ustawie z 10 października 2002 r. określono zasa-
dy ustalania minimalnego wynagrodzenia, ograniczając
się wyłącznie do pracowników. Omawiana nowelizacja
rozszerza krąg osób, których będzie dotyczyła ustawa,
o zleceniobiorców oraz świadczeniobiorców. W związku
ze zmianami „minimalne wynagrodzenie za pracę” bę-
dzie definiowane jako minimalne wynagrodzenie należ-
ne pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat, nato-
miast sformułowanie ,,minimalna stawka godzinowa”
będzie się odnosić do minimalnego wynagrodzenia za
godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usługi
przysługującego zleceniobiorcy lub świadczącemu usłu-
gi. Rozszerzenie podmiotów, które zostaną objęte
prawną ochroną w zakresie minimalnego wynagrodze-
nia, wydaje się być uzasadnione. Nowe regulacje doty-
czą osób fizycznych, samozatrudniających się i nieza-
trudniających pracowników lub niezawierających umów
ze zleceniobiorcami oraz osób fizycznych niewykonują-
cych działalności gospodarczej, które będą wykonywały
zlecenie bądź świadczyły usługi na podstawie umów,
o których mowa w art. 734 i art. 750 k.c. 

Należy zauważyć, że ustawodawca, uwzględniając
uwagi Ministerstwa Sportu i Turystyki o konieczności
wyłączenia spod regulacji ustawy, ze względu na szcze-
gólny charakter usług, świadczenia w zakresie usług
opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowa-
dzenie rodzinnego domu pomocy, pełnienia funkcji ro-
dziny zastępczej zawodowej, usług opieki domowej nad
osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w pode-
szłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba
świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecz-
nym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na cha-
rakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej
osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprze-
rwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem
przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach
świadczących całodobowe usługi dla osób niepełno-
sprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku
oraz usług polegających na sprawowaniu opieki nad gru-
pą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycie-
czek — dokonał stosownych wyłączeń od konieczności
stosowania minimalnego wynagrodzenia w tym zakresie
(Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2016). Ustawodawca
odstąpił od planowanego wcześniej zwolnienia, tj. od ko-
nieczności godzinowego rozliczania się, przy umowie
zlecenia radców prawnych i adwokatów, co wydaje się

być nieuzasadnione. Brak wyłączenia prawników spowo-
duje ograniczenie możliwości działania pro bono. Usta-
wa nie będzie obejmowała zleceniobiorców i świadcze-
niobiorców, którzy samodzielnie będą decydowali
o miejscu oraz czasie wykonania zadania wynikającego
z umowy, a zapłata wynagrodzenia w szczególnej mierze
będzie uzależniona od rezultatów pracy. W przyszłości
wskazane byłoby rozważenie możliwości wyłączenia
spod stosowania ustawy większej liczby grup zawodo-
wych, np. specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy
czy osób prowadzących księgi rachunkowe. Głównym
kryterium branym pod uwagę w uzasadnieniu wyłącze-
nia z konieczności godzinowego rozliczenia wynagro-
dzenia powinna być specyfika zawodu i charakter świad-
czonych usług. 

Kwota minimalnego wynagrodzenia 

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu sta-
nowi znaczną ingerencję w dotychczasowe regulacje z
tego zakresu. Ustawa wprowadza minimalną stawkę go-
dzinową na poziomie 12 zł brutto w chwili wejścia w ży-
cie przepisów oraz reguluje zasady wyznaczania corocz-
nej jej wysokości. W brzmieniu nadanym znowelizowa-
ną ustawą w 2017 r. kwota minimalnego wynagrodzenia
będzie wynikała ze zwaloryzowania kwoty 12 zł o wskaź-
nik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2017 r. przez wy-
sokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązu-
jącego w 2016 r. Wynik obliczeń będzie należało za-
okrąglać do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że
końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy będą po-
mijane, a końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy
należy podwyższać do pełnych dziesiątek. Corocznie
w terminie do dnia 30 września wysokość minimalnej
stawki godzinowej będzie ogłaszana w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. Wy-
sokość minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej
stawki godzinowej będzie opiniowana przez Radę Dia-
logu Społecznego. 

Wysokość wynagrodzenia pracownika
w okresie pierwszego roku pracy
Nowelizacja uchyla dotychczasowy art. 6 ust. 2 i 3 usta-
wy, znosząc możliwość różnicowania wysokości wyna-
grodzenia pracowników w ich pierwszym roku pracy ze
względu na staż pracy. Dotychczasowe przepisy pozwa-
lały na wynagradzanie młodych pracowników na pozio-
mie 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uza-
sadnienie tych zmian wydaje się być przejrzyste i wska-
zuje wspaniałomyślną intencję ustawodawcy, której ce-
lem jest ochrona najniżej opłacanych pracowników.
W praktyce może się okazać, że przewidywane skutki
będą wręcz odwrotne i przyczynią się do pogorszenia po-
zycji na rynku pracy szczególnie osób młodych, niewy-
kwalifikowanych, niedoświadczonych, mieszkańców ma-
łych miast i wsi. W literaturze przedstawiany jest pogląd,
że wzrost zarobków mało zarabiających można kształto-
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wać przez podnoszenie wynagrodzenia minimalnego.
Istnieją jednak dwa warunki, aby tak się stało: pierwszy
— wynagrodzenie nie może być za wysokie, drugi —
wielkość wynagrodzenia musi być skoordynowana z po-
lityką podatkową (OECD, 2015, s. 17). Istnieją poważne
przesłanki, aby stwierdzić, że w obecnym systemie po-
datkowym efektem nowelizacji będzie wzrost bezrobo-
cia wśród osób młodych, przesunięcie części pracowni-
ków do szarej strefy oraz nadużywanie umów o dzieło.
Intencją umożliwienia pracodawcom wynagradzania
młodych pracowników na niższym poziomie było dąże-
nie do zwiększenia zatrudnienia osób młodych. Przepis
ten miał z założenia być przepisem przejściowym, po-
dyktowanym szczególną sytuacją na rynku pracy w Pol-
sce. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalające na wy-
nagradzanie pracowników na poziomie 80% wynagro-
dzenia minimalnego w pierwszym roku pracy zostaną
ograniczone po wejściu w życie nowelizacji ustawy. Za-
kaz wynagradzania pracowników na poziomie 80% mi-
nimalnej stawki zakończy polemikę wielu środowisk co
do zgodności tego zapisu z konstytucyjną zasadą równo-
ści. Możliwość różnicowania wynagrodzenia ze względu
na staż pracy była wielokrotnie przedmiotem rozważań
doktryny, wynikało to z wielu wątpliwości co do słuszno-
ści tego zapisu. Podsumowując rozważania w tym zakre-
sie, należy zadać pytanie, czy obecne prognozy ekono-
miczne są na tyle pozytywne oraz czy sytuacja osób mło-
dych na rynku pacy na tyle się poprawiła, aby znieść ten
zapis bez ewentualnych negatywnych następstw dla mło-
dych osób? Wskazane byłoby precyzyjne oszacowanie
wpływu wprowadzonych zmian na poziom zatrudnienia
osób rozpoczynających karierę zawodową, mając na
uwadze wzrost odsetka młodych osób, które nie uczą się
i nie pracują (według danych OECD odsetek takiej mło-
dzieży wzrósł z 15,8% w 2008 r. do 20,1% w 2013 r.,
OECD, 2013). 

Ewidencja czasu pracy

Ustawodawca uwzględnił uwagi zaprezentowane podczas
wstępnych prac nad ustawą, zgłaszane przez uczestników
konsultacji projektów ustawy, tj. Fundację Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw, Forum Związków Zawodowych,
Ministerstwo Rozwoju, Pracodawców Rzeczpospolitej
Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego i innych, którzy
w sposób jednoznaczny wskazali na problemy natury
praktycznej i negatywne skutki konieczności prowadzenia
ewidencji czasu wykonania zlecenia lub usługi przez zle-
ceniodawcę. Główny zarzut stanowił brak możliwości
efektywnej kontroli czasu realizacji zlecenia/usługi oraz
wzrost biurokracji. W związku z wątpliwościami kierowa-
nymi do tak skonstruowanych zapisów odstąpiono od zo-
bowiązania zleceniodawcy/świadczeniodawcy do prowa-
dzenia ewidencji czasu realizacji zlecenia/usługi, dopusz-
czając możliwość określenia sposobu potwierdzania licz-
by godzin stronom umowy. W przypadku umów, o któ-
rych mowa w art. 734 i art. 750 k.c., strony określają
w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania
zlecenia lub świadczenia usług. W sytuacji gdy zostanie
określona pisemnie liczba godzin na umowie, to na przyj-

mującym zlecenie lub świadczącym usługę będzie spoczy-
wać obowiązek przedłożenia, przed wypłatą wynagrodze-
nia, w formie pisemnej, elektronicznej bądź dokumento-
wej informacji o czasie poświęconym na realizację umo-
wy. Odstępstwo stanowi sytuacja osób skierowanych do
wykonania zlecenia lub świadczenia usług zgodnie z usta-
wą z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymcza-
sowych (DzU z 2016 r. poz. 360). W takim przypadku zle-
ceniodawca/świadczeniodawca ma obowiązek prowadze-
nia ewidencji liczby godzin realizacji zlecenia bądź usługi. 

Dokumentacja zawierająca ustalenia w zakresie spo-
sobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia
lub świadczenia usługi oraz dokumentacja potwierdza-
jąca liczbę godzin wykonania zlecenia bądź świadczenia
usługi musi być archiwizowana w jednostce, na rzecz
której wykonywana będzie usługa/zlecenie, przez okres
trzech lat od momentu, w którym wynagrodzenie stało
się wymagalne. Obawy wielu środowisk co do formy po-
twierdzania przepracowanych godzin, jakie obowiązy-
wałyby gdyby zaakceptowano pierwotną wersję
projektu ustawy, wydają się być uzasadnione. Ostatecz-
ne zapisy ustawy dają większą swobodę stronom umowy
w zakresie ustalania sposobów dokumentowania robo-
czogodzin i w konsekwencji ograniczają możliwość nad-
użyć zarówno ze strony zleceniodawcy/świadczeniodaw-
cy, jak i zleceniobiorcy/świadczeniobiorcy. Przyjęta for-
ma nowelizacji przepisów ogranicza prawdopodobień-
stwo powstawania sporów między stronami umowy, co
mogłoby doprowadzić do znacznego wzrostu liczby
spraw i zwiększenia obciążenia nimi Państwowej In-
spekcji Pracy oraz sądów. 

Szczególna ochrona prawna 
minimalnego wynagrodzenia
Dodatkowo ustawodawca nadał minimalnemu wyna-
grodzeniu szczególną ochronę prawną. Przepisy ustawy
przewidują zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia oraz
możliwości przeniesienia go na inną osobę, konieczność
wynagradzania w formie pieniężnej oraz w stosunku do
umów zawartych na okres dłuższy niż 1 miesiąc nakaz
wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.
Istotne jest również to, że dodatek do wynagrodzenia za
pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy ob-
liczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrud-
nionych na etacie. Obecnie dodatek ten jest brany pod
uwagę przy obliczaniu pensji minimalnej. Naruszenie
przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej,
polegające na wypłacaniu przyjmującemu zlecenie bądź
świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę
realizacji zadania w kwocie niższej niż wynikająca
z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, będzie
podlegać karze grzywny od 1000 do 30 000 zł. 

Zmiany ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy
Kolejne znaczące zmiany wymagające komentarza usta-
wodawca wprowadził w zakresie ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy (PIP). W wyniku nowelizacji zostały
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rozszerzone kompetencje PIP o możliwość sprawowa-
nia nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów doty-
czących minimalnego wynagrodzenia. Nadzorowi i kon-
troli będzie podlegała dokumentacja potwierdzenia
liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usłu-
gi oraz wypłacanie wynagrodzenia. Art. 24 ust. 1 ustawy
o Państwowej Inspekcji Pracy uprawnia inspektorów
PIP do prowadzenia kontroli bez uprzedzenia i o każdej
porze dnia i nocy. Należy podkreślić, że Główny Inspek-
tor Pracy Roman Giedrojć w uwagach na temat projek-
tu ustawy zgłosił szereg wątpliwości interpretacyjnych,
ale również w zakresie prowadzenia faktycznych i sku-
tecznych działań przez PIP. Przede wszystkim wskazał
na brak możliwości prawnych PIP do kwestionowania
umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy w związku
z wprowadzonymi przepisami część umów zlecenia zo-
stanie zastąpionych umowami o dzieło bądź budowla-
nymi oraz na fakt, iż zgodnie z art. 735 k.c. umowa zle-
cenia może być realizowana nieodpłatnie. Dodatkowo
zarzucił brak wytycznych w zakresie metod ewidencjo-
nowania czasu zlecenia bądź świadczenia usługi (Gie-
drojć, 2016). Trafne wydaje się być stanowisko Główne-
go Inspektora Pracy, iż PIP nie ma podstaw prawnych,
aby być organem rozstrzygającym kwestie sporne wyni-
kające z realizacji umów zleceń i świadczenia usług,
i w tym zakresie należy ocenić nowelizację negatywnie. 

Ocena wprowadzonych zmian

Płaca minimalna w teorii ekonomii kształtowana jest
przez popyt i podaż na pracę, przy założeniu, że mamy
do czynienia z rynkiem doskonałym (Begg, Fischer
i Dornbusch, 1993). W praktyce, jak wiadomo, uzyska-
nie doskonałości bywa bardzo trudne, z tego powodu
niezbędne jest wprowadzanie narzędzi wspomagających
i kształtujących funkcjonowanie gospodarki oraz ogra-
niczających występowanie patologii. Polskie przepisy
już w ustawie zasadniczej zawierają regulacje w zakresie
minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 65 ust. 4.
Konstytucji RP). Płaca minimalna pełni funkcję socjal-
ną i jest wyrazem zasady godziwego wynagrodzenia. Za-
łożeniem funkcjonowania wprowadzonej omawianą no-
welizacją formy minimalnego wynagrodzenia jest
ochrona pracowników oraz zleceniobiorców i świadczą-
cych usługi. Ogólne założenia ustawy należy ocenić po-
zytywnie, jednak przyjęte w niej rozwiązania mające na
celu zmniejszenie nadużywania umów cywilnoprawnych
jako formy zatrudnienia mogą się okazać niewystarcza-
jące. Analizując nowelizację ustawy odnosi się wraże-
nie, że ustawodawca zamiast zlikwidować przyczyny
nadużywania umów cywilnoprawnych usiłuje upodob-
nić umowę zlecenia do umowy o pracę w takim stopniu,
że idea umowy zlecenia zostaje zaburzona. Kontrola
czasu i miejsca wykonywania usługi nie pozostawi zlece-
niobiorcy dużej swobody w zakresie organizacji pracy.
Nasuwa się pytanie, czy kontrola czasu i miejsca wyko-
nania zlecenia nie nadaje tym umowom cech stosunku
pracy? Na skutek nowelizacji zostaną znacznie zatarte
granice tych form zatrudnienia. W praktyce może to
wywołać wiele komplikacji. Powiązanie wysokości wy-

nagrodzenia z czasem pracy charakterystyczne dla
umów o pracę nie miało dotychczas zastosowania w od-
niesieniu do umów cywilnoprawnych. Istotną konse-
kwencją nowelizacji będzie zmiana cech i definicji umo-
wy zlecenia. 

Należy podkreślić, że osiągnięcie oczekiwanego
efektu ochrony najmniej zarabiających jest możliwe
przez szereg innych działań niż tylko manewrowanie
wprowadzonymi w ustawie zapisami. Temat płacy mini-
malnej będzie zawsze kontrowersyjny, ze względów
ekonomicznych oraz politycznych. Istnieje bowiem wie-
le opinii co do wpływu sztywnego ustalania kwoty mini-
malnego wynagrodzenia na rynek. Ustawodawca wyka-
zał się dużą determinacją we wprowadzaniu nowelizacji
ustawy, co potwierdza bardzo krótki okres dostosowaw-
czy. Trzeba pamiętać, że polityka zwalczania patologii
w sferze form zatrudnienia musi być sprzężona z realia-
mi rynku pracy i stanu gospodarki. Podejmowanie dzia-
łań w tym zakresie we współczesnym państwie jest za-
gadnieniem wysoce skomplikowanym, a proponowane
programy powinny działać kompleksowo i strategicznie,
opierając się na prognozach ekonomicznych i założe-
niach co do przyszłego zachowania się podmiotów
uczestniczących w życiu gospodarczym. W związku
z powyższym dla uzyskania poprawy sytuacji osób naj-
mniej zarabiających wskazane jest wprowadzanie dal-
szych zmian, których wynikiem będzie zmniejszenie
kosztów utrzymania pracowników o niskich zarobkach
oraz kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności
(szczególnie składki na ubezpieczenie zdrowotne),
zwiększenie kwoty wolnej od podatku, precyzyjne okre-
ślenie form zatrudnienia oraz zwiększenie poziomu
przestrzegania przepisów. 

Omawiana nowelizacja budzi wiele kontrowersji.
Organy opiniotwórcze wypowiadają się niejednoznacz-
nie i wskazują głównie na wątpliwości wynikające
z praktycznego stosowania wprowadzanych regulacji.
Jedną z grup zawodowych, która upatruje w ustawie
największe nadzieje, stanowią pracownicy ochrony.
Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony pozy-
tywnie zaopiniowało ustawę, widząc w niej skuteczne
narzędzie do likwidacji nadużyć, które mają miejsce
w tej grupie pracowników. Podstawą zatrudnienia
w firmach ochroniarskich najczęściej jest umowa zlece-
nia, a wynagrodzenie na poziomie ok. 4 zł netto za go-
dzinę pracy to standard w obecnych czasach (Polskie
Stowarzyszenie Pracowników Ochrony, 2016). Należy
jednak rozważyć, czy tak drastyczny wzrost wynagro-
dzenia w tej grupie zawodowej nie przyniesie więcej
negatywnych skutków niż korzyści. W szczególności ist-
nieje ryzyko, iż pracownicy przejdą do szarej strefy
bądź ich zleceniodawcy wykażą się „niestosowną” krea-
tywnością w dokumentowaniu faktycznie przepracowa-
nych godzin. Dzisiaj wszystkim uczestnikom rynku pra-
cy pozostaje czekać na efekty zmian, które będzie nio-
sła ze sobą nowelizacja omawianych przepisów. Rada
Ministrów po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w ży-
cie zmian przedstawi ocenę funkcjonowania niniejszej
ustawy. Pozostaje mieć nadzieję, że ocena ustawy bę-
dzie pozytywna. 
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