
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. 

 

o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
 

(druk nr 240) 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2008) 

Art. 1. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   "Rada Dialogu Społecznego" - Rada Dialogu Społecznego, o której mowa w ustawie z 

dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. poz. 1240); 

<1a) „minimalna stawka godzinowa” – minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą 

godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu 

zlecenie lub świadczącemu usługi; 

1b)  „przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi”:  

a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w 

Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim 

Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami 

albo  

b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej   

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa 

w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2016 r. poz. 380 i 585), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”, na rzecz 

przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)  albo na rzecz 

innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty 

działalności;> 

2)   "prognozowany wskaźnik cen" - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej; 
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3)   "wskaźnik cen" - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, 

ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"; 

3a)  "przeciętne wynagrodzenie" - przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce 

narodowej, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"; 

4)   "prognozowany wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia" - średnioroczny wskaźnik 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyjęty do opracowania projektu 

ustawy budżetowej; 

5)   "wydatki gospodarstw domowych" - przeciętne w roku miesięczne wydatki na jedną 

osobę na towary i usługi konsumpcyjne dla 20% osób o najniższych dochodach w 

gospodarstwach domowych pracowników, uzyskane z prowadzonego przez Główny 

Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych; 

6)   "wskaźnik udziału dochodów z pracy najemnej" - przeciętny w roku udział dochodów z 

pracy najemnej w wydatkach gospodarstwa domowego dla 20% osób o najniższych 

dochodach w gospodarstwach domowych pracowników, uzyskany z prowadzonego przez 

Główny Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych; 

7)   "przeciętna liczba osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie" - przeciętna w roku 

liczba osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie dla 20% osób o najniższych 

dochodach w gospodarstwach domowych pracowników, uzyskana z prowadzonego przez 

Główny Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych; 

[8)   "rok następny" - rok, na który ustala się wysokość minimalnego wynagrodzenia;] 

<8) „rok następny” – rok, na który ustala się wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej;> 

9)   rok poprzedni" - rok poprzedzający rok, w którym odbywają się negocjacje Rady Dialogu 

Społecznego; 

Art. 2. 

1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej "minimalnym 

wynagrodzeniem", jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu 

Społecznego. 

2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu 

Społecznego: 
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[1)   propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z 

terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia, zgodnie z art. 3;] 

<1) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz 

propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym 

określoną zgodnie z ust. 3a i 3b, wraz z terminem zmiany tych wysokości, zgodnie 

z art. 3;> 

2)   informację o wskaźniku cen w roku poprzednim; 

3)   informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku 

przeciętnego wynagrodzenia; 

4)   wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym 

odbywają się negocjacje; 

5)   informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim; 

6)   informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie 

osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim; 

7)   informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim 

według rodzajów działalności; 

8)   informację o poziomie życia różnych grup społecznych; 

9)   informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu 

państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i 

konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia; 

10)  wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto. 

[3. Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w ust. 

2, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania propozycji.] 

<3. Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa 

w ust. 2, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala wysokość 

minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z ust. 3a i 3b, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania propozycji i informacji.> 

<3a. Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik 

wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok 

następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w 

którym odbywają się negocjacje, o których mowa w ust. 1. 
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3b. Przy ustalaniu wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z ust. 3a, przepis 

art. 5a stosuje się odpowiednio.> 

[4. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze 

obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku. 

5. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, Rada Ministrów ustala 

wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany tej 

wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku. 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalona przez Radę Ministrów nie może być 

niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1.] 

<4. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki 

godzinowej, o których mowa w ust. 3, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady 

Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.  

5. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, Rada Ministrów ustala, 

w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość 

minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej 

stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości. 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki 

godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe od wysokości 

minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, o 

których mowa w ust. 2 pkt 1.> 

6. Terminy, o których mowa w ust. 2-5, Rada Dialogu Społecznego zmienia na wniosek 

przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, odpowiednio do zmiany terminu 

dokonanej na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 

 

[Art. 3. 

 Jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, 

wynosi: 
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1)   co najmniej 105% - ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca; 

2)   mniej niż 105% - ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia: 

od dnia 1 stycznia.] 

<Art. 3. 

Jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 

3, wynosi: 

1) co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia 

i od dnia 1 lipca; 

2) mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia.> 

 

Art. 5. 

1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 2, jest ustalana w taki 

sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w 

stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Jeżeli w roku poprzednim prognozowany wskaźnik cen różni się od wskaźnika cen, przy 

ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym uwzględnia się 

wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok, na który jest ustalane 

minimalne wynagrodzenie, skorygowaną wskaźnikiem weryfikacyjnym, o którym mowa 

w ust. 3. 

[3. Wskaźnik weryfikacyjny otrzymuje się przez podzielenie wskaźnika cen w roku poprzednim 

przez prognozowany wskaźnik cen w roku poprzednim.] 

<3. Wskaźnik weryfikacyjny otrzymuje się przez podzielenie wskaźnika cen w roku 

poprzednim przez prognozowany wskaźnik cen w roku poprzednim, w oparciu 

o który została określona propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia, o 

której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1.> 

4. Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia 

będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 

ust. 2 pkt 4, stopień wzrostu, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się dodatkowo o 2/3 

wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto. 
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<Art. 5a. 

Końcowy wynik obliczeń, o których mowa w art. 5, zaokrągla się do pełnych dziesiątek 

groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a 

końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek.> 

 

Art. 6. 

[1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze 

czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w 

trybie art. 2 i 4, z zastrzeżeniem ust. 2.] 

<1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym 

wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego 

wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4.> 

[2. Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, z 

zastrzeżeniem ust. 3, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę. 

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana 

składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.] 

4. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące 

pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, 

zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny 

Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: 

1)   nagrody jubileuszowej; 

2)   odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na 

emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy; 

3)   wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych[.]<;> 

<4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.> 

 

<Art. 8a. 

1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, 

wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość 

wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość 
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wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, nie była 

niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 

3b i 5. 

2. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie  nie zapewnia 

przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę 

wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej 

minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej 

stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5. 

3. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, 

każdej z tych osób przysługuje wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 i 2. 

4. Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do 

wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej 

albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. 

5. Wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki 

godzinowej dokonuje się w formie pieniężnej. 

6. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia 

w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, dokonuje się co 

najmniej raz w miesiącu. 

Art. 8b. 

1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony 

określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub 

świadczenia usług. 

2. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin 

wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący 

usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację 

o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie 

poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. 

3. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub 

dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed 

rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu 

zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub 

dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania 
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zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takiego potwierdzenia przepis 

ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do wykonującego zlecenie lub świadczącego usługi w 

przypadku skierowania takich osób do wykonania zlecenia lub świadczenia usług na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360). W takim przypadku pracodawca 

użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, 

prowadzi ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. 

5. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, 

potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje 

odrębnie w stosunku do każdej z tych osób. 

Art. 8c. 

Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane 

zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób 

potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty 

potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat 

od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne. 

Art. 8d. 

1. Przepisów art. 8a–8c nie stosuje się do: 

1) umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, jeżeli o miejscu i 

czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub 

świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne; 

2) umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez 

prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.); 

3) umów: 

a) o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

b) o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka, 

c) w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 

d) w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej, 

e) w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej 

typu rodzinnego, 
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f) w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy 

w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, 

w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora  

– jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone 

nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba; 

4) umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub 

osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter 

sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 

doba;  

5) umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle 

chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca 

usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze 

względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub 

wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, 

z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących 

całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym 

wieku. 

2. Przez dobę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5, należy rozumieć 24 kolejne godziny 

poczynając od godziny, w której następuje rozpoczęcie świadczenia usług. 

3. Przez wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy rozumieć 

wynagrodzenie uzależnione od wyników:  

1)  uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach 

wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub  

2) działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których 

jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi  

– takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, 

pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności. 

 

Art. 8e. 

Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki 

organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi 

wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości 

niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej,  
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podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. 

 

Art. 8f. 

Postępowanie w sprawach określonych w art. 8e jest prowadzone na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372)  

 

[Art. 45. 

 1. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy 

nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty 

odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia, a w przypadku osób, o których mowa w art. 

6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2008) - od kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w tym przepisie, po 

odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do ubezpieczonych będących pracownikami, do których 

wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy powołanej w ust. 1.] 

 

<Art. 45. 

1. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu 

pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po 

odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do ubezpieczonych będących pracownikami, do których 

wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. 

poz. …).> 
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.) 

Art. 17. 

§ 1. Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba że 

ustawa stanowi inaczej. 

[§ 2. 
(4)

 W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie 

pracy, w sprawach o wykroczenia określonych w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 i 

691), w sprawach o wykroczenia określonych w art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 10 czerwca 

2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868), a 

także w sprawach o inne wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej, jeżeli 

ustawa tak stanowi, oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.] 

<§ 2. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonych 

w Kodeksie pracy, w sprawach o wykroczenia określonych w art. 119–123 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 645, 691 i 868), w sprawach o wykroczenia określonych w art. 27 i art. 

28 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach 

świadczenia usług (Dz. U. poz. 868), w sprawach o wykroczenie określone w art. 8e 

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

U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. …), a także w sprawach o inne wykroczenia 

związane z wykonywaniem pracy zarobkowej, jeżeli ustawa tak stanowi, 

oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.> 

§ 3. Organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej i 

kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim) uprawnienia 

oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania w 

tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniły wykroczenia i wystąpiły 

z wnioskiem o ukaranie. 

§ 4. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać w sprawach o wykroczenia 

uprawnienia oskarżyciela publicznego także innym instytucjom państwowym, 

samorządowym lub społecznym, określając zakres spraw, w których w ramach swego 

działania mogą występować z wnioskiem o ukaranie za ujawnione przez siebie 

wykroczenia, mając na względzie zakres ustawowych uprawnień takich instytucji oraz 
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potrzebę ochrony dóbr szczególnie narażonych na naruszenia ze strony sprawców 

wykroczeń. 

§ 5. Udział w sprawie organu, który złożył wniosek o ukaranie, wyłącza Policję od udziału w 

sprawie. 

 

 

 

USTAWA  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 oraz z 2016 r. poz. 831) 

Art. 90. 

1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

[1)   oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);] 

2)   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

<1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. …);> 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 
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3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz 

Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco 

niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w 

rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

 

Art. 142. 

1. Umowę zawiera się na czas oznaczony. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub 

ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie 

spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu 

czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub 

zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. 

3. Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający, w terminie 3 

dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia umowy 

na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku umów: 

1)   kredytu i pożyczki; 

2)   rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat; 

3)   ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat; 

4)   (uchylony) 

5)   o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

5. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach 

wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w 

przypadku zmiany: 

1)   stawki podatku od towarów i usług, 

[2)   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,] 
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<2) 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,> 

3)   zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868) 

Art. 104. 

1. [Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o 

którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej 

minimalne wynagrodzenie za pracę, w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, co 

najmniej wynagrodzenie, o którym mowa w tym przepisie, opłacają:] 

 <Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania 

ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co 

najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają:> 

1)   pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby: 

a)  pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym, 

b)  wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, 

c)  wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za 

osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób świadczących pracę na 

podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 

r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
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d)  wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub 

tymczasowego aresztowania, 

e)  pobierające stypendia sportowe, 

f)  otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie 

górnicze lub górniczy zasiłek socjalny lub wynagrodzenie przysługujące w okresie 

świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu 

szkoleniowego - przewidziane w odrębnych przepisach, 

g)  za żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy niespełniających warunków do 

nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz w przepisach o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej i Służby Więziennej, za których, po zwolnieniu ze służby lub 

rozwiązaniu stosunku pracy, odprowadzono składkę na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub 

stosunku pracy na podstawie przepisów odrębnych, 

h)  za funkcjonariuszy, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki 

do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania 

składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; 

1a)  (uchylony); 

2)   rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie 

usług rolniczych - za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład 

gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe; 

3)   inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i 

rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjątkiem: 

a)  duchownych, 

b)  pobierających na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały, 

c)  pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z 

tytułu samotnego wychowywania dziecka, 
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ca)  pobierających na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów zasiłek dla opiekuna, 

d)  podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, 

e)  żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, 

f)  odbywających zastępcze formy służby wojskowej, 

g)  przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek 

macierzyński, 

h)  pobierających świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6, 

i)  osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w 

ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

j)  osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

2. Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. 

[3. W przypadku gdy kwoty, o których mowa w ust. 1, pochodzą z różnych źródeł, obowiązek 

opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca 

podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej minimalne 

wynagrodzenie za pracę, a w przypadku osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, co najmniej 

minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w tym przepisie.] 

<3. W przypadku gdy kwoty, o których mowa w ust. 1, pochodzą z różnych źródeł, 

obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota 

stanowiąca podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej 

minimalne wynagrodzenie za pracę.> 

4. Osoba, do której ma zastosowanie przepis ust. 3, składa stosowne oświadczenie każdemu 

pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. 

 

 

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 

640 i 1240 oraz z 2016 r. poz. 542, 691 i 868) 

Art. 10. 

1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: 
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1)   nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu 

pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania 

młodocianych i osób niepełnosprawnych; 

2)   (uchylony) 

3)   kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności 

oraz kontrola przestrzegania obowiązku: 

a)  (uchylona) 

b)  informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, 

c)  opłacania składek na Fundusz Pracy; 

d)  dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie 

jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru, 

e)  prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

f)  prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 

2015 r. poz. 149 i 357), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 

19ga i art. 85 ust. 2 tej ustawy; 

4)   kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 

przez cudzoziemców; 

5)   (uchylony) 

5a)  
(3)

 kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone do stosowania u pracodawców 

wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. 

U. poz. 542), z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych 

organów nadzoru rynku, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach 

oceny zgodności i nadzoru rynku, oraz prowadzenie postępowań w sprawie takich 

wyrobów; 

6)   kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem 

spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 
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6a)  nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków określonych w art. 35 oraz 

art. 37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 

stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej 

Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 

jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z 

późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006", zgodnie z odrębnymi 

przepisami dotyczącymi ochrony pracy, w zakresie swoich kompetencji; 

6b)  nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez 

Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 

1907/2006, w zakresie swoich kompetencji; 

7)   podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w 

środowisku pracy, a w szczególności: 

a)  badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania 

środków zapobiegających tym wypadkom, 

b)  analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających tym chorobom, 

c)  inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w 

szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 

d)  inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie 

indywidualnym, 

e)  udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia 

pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

f)  podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do 

zapewnienia przestrzegania prawa pracy; 

8)   współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania 

przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska; 

9)   kontrola: 

a)  przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w 

ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz 
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z 2015 r. poz. 277) oraz określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładów 

inżynierii genetycznej i w zgodach na zamknięte użycie mikroorganizmów 

genetycznie zmodyfikowanych oraz w zgodach na zamknięte użycie organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych, w tym w zakresie: 

-  oznakowania zakładu inżynierii genetycznej lub jego części, 

-  środków bezpieczeństwa związanych z daną kategorią zamkniętego użycia, 

-  urządzeń używanych podczas zamkniętego użycia w odniesieniu do danej kategorii 

zamkniętego użycia określonej w zezwoleniu na prowadzenie zakładu inżynierii 

genetycznej oraz w zgodzie na zamknięte użycie, 

b)  prowadzonej dokumentacji dotyczącej zamkniętego użycia mikroorganizmów 

genetycznie zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych 

przeprowadzanego w zakładzie inżynierii genetycznej, jeżeli dokumentacja ta 

zawiera informacje mające związek z bezpieczeństwem i higieną pracy; 

9a)  kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub 

o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 

grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656, z późn. zm.); 

10)  opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 

11)  prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w 

postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy; 

12)  wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach, o których mowa w art. 304
5
 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

13)  
(4)

 (uchylony); 

14)  
(5)

 wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868); 

14a)  
(6)

 udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników, 

oraz członków ich rodzin w zakresie: 

a)  dostępu do zatrudnienia, 

b)  warunków zatrudnienia i pracy, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia, 

rozwiązania umowy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w przypadku utraty 

pracy, powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia, 
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c)  dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, 

d)  zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego i 

biernego prawa wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów 

związków zawodowych i rad pracowników, 

e)  dostępu do szkoleń, 

f)  dostępu do zasobów mieszkaniowych, 

g)  dostępu do kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla dzieci 

pracowników, 

h)  pomocy udzielanej przez urzędy pracy; 

15)  ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 

wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy 

ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze 

oskarżyciela publicznego; 

<15a) kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. …);> 

16)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych. 

1a. Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z ministrem właściwym do spraw pracy oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych przy określaniu - na podstawie oceny 

ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego 

dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - sektorów 

działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), o 

szczególnym natężeniu tego zjawiska. 

2. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

1)   osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 

osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu 

wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na 

rzecz którego taka praca jest świadczona; 

2)   przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej 

podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 
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3)   osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, 

wykonującym pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone 

im prace. 

3. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez 

pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie 

przez studentów i uczniów niebędących pracownikami. 

4. Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować działania w zakresie prowadzenia badań i 

pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i 

uciążliwe w środowisku pracy. 

<Art. 11b. 

Właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do skierowania 

wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia 

w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę.> 

Art. 13. 

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają: 

1)   pracodawcy - a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności 

zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne 

- na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby 

wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę 

świadczenia tej pracy, 

2)   podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa 

zawodowego oraz pracy tymczasowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w zakresie 

przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d i e, 

3)   podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w zakresie przestrzegania warunków 

określonych w art. 19c, art. 19d, art. 19ga i art. 85 ust. 2 tej ustawy, 

4)   
(7)

 pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP w zakresie określonym w 

ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług <,> 
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<5) przedsiębiorcy albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach 

prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są 

świadczone usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi – 

w zakresie wypłacania takim osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej 

z wysokości minimalnej stawki godzinowej,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę > 

- zwani dalej "podmiotami kontrolowanymi". 

 

Art. 24. 

[1. Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze 

dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących 

legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4.] 

<1. Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej 

porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących 

legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz 

kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.> 

2. Kontrolę przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i 

uprawnienia inspektora pracy lub innego upoważnionego pracownika Państwowej 

Inspekcji Pracy. 

3. Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej i 

upoważnienia do jej przeprowadzenia. 

4. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy powinno zawierać 

następujące dane: 

1)   wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli; 

2)   oznaczenie organu kontroli; 

3)   imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do przeprowadzenia 

kontroli oraz numer jej legitymacji służbowej; 

4)   określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

5)   oznaczenie podmiotu objętego kontrolą; 
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6)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

7)   podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub 

funkcji; 

8)   pouczenie kontrolowanego podmiotu o jego prawach i obowiązkach; 

9)   datę i miejsce wystawienia upoważnienia. 

5. Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli u przedsiębiorcy, 

może być ona podjęta po okazaniu legitymacji służbowej. Kontrolowanemu należy 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli, doręczyć 

upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawierające dane, o których mowa w ust. 4. 

6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydają Główny Inspektor Pracy i jego 

zastępcy oraz okręgowi inspektorzy pracy i ich zastępcy. 

7. Okręgowi inspektorzy pracy mogą upoważnić nadinspektorów pracy - kierowników 

oddziałów do wydawania upoważnień, o których mowa w ust. 3 i 5. 

 

Art. 33. 

1. W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli właściwy inspektor pracy: 

1)   wydaje decyzje, o których mowa w art. 11 pkt 1-4 i pkt 6-7 oraz art. 11a; 

[2)   kieruje wystąpienia i wydaje polecenia, o których mowa w art. 11 pkt 8;] 

<2) kieruje wystąpienia i wydaje polecenia, o których mowa w art. 11 pkt 8 i art. 

11b;> 

3)   wnosi powództwa oraz wstępuje do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 

10 ust. 1 pkt 11; 

4)   podejmuje inne działania, jeżeli prawo lub obowiązek ich podjęcia wynika z 

odrębnych przepisów. 

2. Środki prawne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dotyczące terenowych jednostek 

organizacyjnych podmiotu kontrolowanego, inspektor pracy kieruje do tego podmiotu, 

bez względu na swoją właściwość terytorialną. Jeżeli usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości nie wymaga decyzji pracodawcy, a także gdy nie można inaczej 

uniknąć niebezpieczeństwa zagrażającego życiu lub zdrowiu pracowników, decyzje, o 

których mowa w art. 34 ust. 1, wydaje się osobie kierującej tą jednostką. 

 

 

 



- 24 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 34. 

 1. Decyzje, o których mowa w art. 11 pkt 1-7 i art. 11a, wydawane są w formie pisemnej lub 

stanowiącej wpis do dziennika budowy. 

1a. Decyzje, o których mowa w art. 11 pkt 1-4, mogą być wydawane w formie ustnej. 

[1b. Polecenia, o których mowa w art. 11 pkt 8, wydawane są w formie ustnej.] 

<1b. Polecenia, o których mowa w art. 11 pkt 8 i art. 11b, wydawane są w formie 

ustnej.> 

2. Decyzja wydana w formie pisemnej lub stanowiąca wpis do dziennika budowy powinna 

zawierać: oznaczenie organu Państwowej Inspekcji Pracy, datę wydania, oznaczenie 

strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, termin usunięcia 

stwierdzonych uchybień oraz pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych. 

3. W przypadku wydania decyzji w formie wpisu do dziennika budowy, kopia lub odpis tej 

decyzji stanowi załącznik do protokołu kontroli. 

4. Decyzje i polecenia, o których mowa w ust. 1a i 1b, wydaje się w celu usunięcia 

ujawnionych w toku kontroli uchybień, jeżeli mogą być one usunięte podczas trwania 

kontroli lub niezwłocznie po jej zakończeniu. 

5. Od decyzji inspektora pracy wydanej w formie pisemnej lub stanowiącej wpis do dziennika 

budowy, podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora 

pracy. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. 

6. W razie wniesienia odwołania od decyzji wydanych w przypadkach, o których mowa w art. 

11 pkt 2-4, okręgowy inspektor pracy może wstrzymać jej wykonanie do czasu 

rozpatrzenia odwołania, jeżeli podjęte przez podmiot kontrolowany przedsięwzięcia 

wyłączają bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. 

 

Art. 36. 

[1. Wystąpienie, o którym mowa w art. 11 pkt 8, powinno zawierać wnioski pokontrolne i ich 

podstawę prawną.] 

<1. Wystąpienia, o których mowa w art. 11 pkt 8 i art. 11b, powinny zawierać wnioski 

pokontrolne i ich podstawę prawną.> 

2. Podmiot kontrolowany lub organ sprawujący nad nim nadzór, do którego skierowano 

wystąpienie, jest obowiązany w terminie określonym w wystąpieniu, nie dłuższym niż 30 

dni, zawiadomić odpowiedni organ Państwowej Inspekcji Pracy o terminie i sposobie 

realizacji wniosków pokontrolnych. 


