
UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 79 ust. 5 

ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych                    

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 568, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

W dniu 30 lipca br. Rada Ministrów zaproponowała Radzie Dialogu Społecznego  

podwyższenie od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 

2 600  zł (obowiązującej w 2020 r.) do kwoty 2 800 zł, tj. o 7,7% oraz minimalnej stawki 

godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych z kwoty 17,00 zł (obowiązującej  

w 2020 r.) do kwoty 18,30 zł. 

Powyższa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę spełnia warunki określone  

w art. 5 ustawy z dnia 10 października 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.) Uwzględnia zwiększenie kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2020 r. o prognozowany na 2021 r. wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, powiększony dodatkowo o 2/3 wskaźnika 

prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto w 2021 r. 

Przy obliczeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pominięty został wskaźnik 

weryfikacyjny. Wskaźnik ten ma zastosowanie w przypadku rozbieżności pomiędzy 

rzeczywistym a prognozowanym na rok poprzedni wzrostem cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem. W 2019 r. rzeczywisty wzrost cen (102,3%) odpowiadał 

prognozowanemu (102,3%). 

W przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca br. „Założeniach projektu budżetu 

państwa na rok 2021” przewidziano następujące prognozy: 

 średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,8%, 

 realny przyrost PKB – 4,0%. 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. obliczona jako obligatoryjne 

minimum wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę powinna wynosić  

co najmniej 2 716,10 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa – 17,80 zł. 

W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych 

w 2021 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 79 ust. 5 

ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, 

w terminie do dnia 15 września br. – przy czym (zgodnie z ust. 6 tego artykułu) nie mogą być 

one niższe od wysokości zaproponowanych  Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. 

Określona w projekcie rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę  

(2 800 zł) oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej (18,30 zł) w 2021 r. są analogiczne  

do wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. 

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

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

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

Rządowego Centrum Legislacji.  

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 2021 r. 

 

 

 

 
  


