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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 26 lipca 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 

1251) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę zakłada rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie będą uwzględniane 

przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, o dodatek za staż pracy.  

Minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia 

zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za czas pracy w danym miesiącu, a 

poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia 

i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych ( art. 6 ust. 5 ustawy), 

w tym również dodatek za staż pracy.  

Dodatek za staż pracy nie ma charakteru powszechnego. Z mocy prawa przysługuje 

niektórym grupom zawodowym, w tym pracownikom jednostek sfery budżetowej. 

Pracodawcy spoza sfery budżetowej samodzielnie określają warunki wynagradzania 

pracowników, w tym ewentualnie, taki składnik jak dodatek za staż pracy. 

Z uwagi na różnorodność stosowanego nazewnictwa oraz odmienne zasady 

przyznawania dodatku za staż pracy obowiązujące u poszczególnych pracodawców – ustawa 

wprowadza definicję dodatku za staż pracy (art. 1).  

Z uwagi na to, że wyłączenie dodatku za staż pracy z minimalnego wynagrodzenia może 

mieć wpływ na umowy zawarte w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawa 

zawiera przepisy przejściowe, zgodnie z którymi możliwe będzie przeprowadzenie negocjacji 
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dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 19 lipca 2019 r. Projekt ustawy stanowił przedłożenie 

rządowe (druk sejmowy nr 3599). Prace nad ustawą prowadziła Komisja Polityki Społecznej 

i Rodziny, która zarekomendowała przyjęcie ustawy w brzmieniu przedłożenia. W drugim 

czytaniu nie zgłoszono poprawek i przystąpiono niezwłocznie do trzeciego czytania. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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