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Monika Bisek-Grąz

Z prac parlamentu

Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na ofi cjalnej stronie Sejmu RP, 
ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnień ustaw (www.sejm.gov.pl; . . ).
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. Minimalna stawka –  zł

. . Obecnie
W obowiązującym stanie prawnym tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, powołania, wyboru, mianowana lub spółdzielczej umowy o pracę dotyczą prze-
pisy ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie 
z nimi wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu 
pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w try-
bie określonym w ustawie. Kwota ich wynagrodzenia jest ustalana w stawce miesięcznej, 
ale możliwe jest także ustalenie stawki godzinowej dla pracownika na podstawie obowią-
zującego go czasu pracy. Prawa takie nie przysługują osobom na umowach zlecenia oraz 
umowach o świadczenie usług (w tym samozatrudnionych). Projektodawcy zauważają, 
że w praktyce umowy cywilnoprawne często zastępują stosunek pracy, ponieważ obniżają 
koszty zatrudnienia. Wskazują, że w przepisach dotyczących minimalnego wynagro-
dzenia jest wyjątek – w pierwszym roku pracy wysokość minimalnego wynagrodzenia 
pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu nie może być niższa niż 80% wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dyskryminuje to młode osoby na rynku 
pracy i nie ma uzasadnienia w obecnej rzeczywistości gospodarczej. Przy obliczaniu 
minimalnego wynagrodzenia za pracę uwzględniany jest dodatek do wynagrodzenia za 
pracę w porze nocnej, co prowadzi do gorszego traktowania osób najniżej wynagradza-
nych w porównaniu z osobami, które otrzymują wyższe wynagrodzenie. W praktyce 
bowiem osoba, która pracuje w nocy, mimo tego nadal otrzymuje wynagrodzenie w tej 
samej wysokości, ponieważ do minimalnego wynagrodzenia zaliczany jest wspomniany 
dodatek. Sytuacja taka była wielokrotnie sygnalizowana przez przedstawicieli związków 
zawodowych, a także przez parlamentarzystów. Obowiązująca ustawa nie reguluje też 
sposobu zaokrąglania kwot wynikających z obliczeń stosowanych przy ustalaniu mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z art. 5 ustawy. Z tego powodu partnerzy 
społeczni często kwestionują sposób obliczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia. 
Niejasne jest także obliczanie wartości wskaźnika weryfi kacyjnego, ponieważ zgodnie 
z defi nicją w ustawie „prognozowany wskaźnik cen” oznacza średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjęty do opracowania projektu ustawy 
budżetowej. A przecież jego wysokość może ulec zmianie już na etapie prac nad projektem 
ustawy budżetowej.

. . Proponowane zmiany
Celem nowelizacji ustawy jest ochrona osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie, 
a tym samym przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych. Przewiduje się 
wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł (przy czym stawka ta 
ma być dodatkowo waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za 
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pracę) za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług i to bez względu na 
ustalone wynagrodzenie (czyli niezależnie od tego, czy ustalono stawkę godzinową, dzien-
ną, tygodniową, miesięczną czy jeszcze inną). Wskazane będzie zatem zawarcie w umowie 
zasad ustalania liczby godzin świadczenia usług bądź wykonania zlecenia. W przypadku 
braku takich ustaleń, zleceniobiorca powinien przedłożyć zleceniodawcy (w terminie 
poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia) w formie pisemnej, elektronicznej lub 
dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. 
Projektodawcy proponowaną zmianą chcą objąć pracujących na określonych umowach 
zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Ta ostatnia 
forma zatrudnienia jest coraz częściej nadużywana. Nierzadko pracodawca – w celu ob-
niżenia własnych kosztów – wywiera wpływ na swojego dotychczasowego pracownika, 
aby rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą, choć nie ulega zmianie zakres i cha-
rakter wykonywanej pracy. Spod stosowania minimalnej stawki godzinowej wyłączone 
byłyby jednak te umowy, w których przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi decy-
duje o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W takim przypadku 
bowiem wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od rezultatu wykonania zlecenia 
lub świadczenia usług. Projektodawcy proponują też, aby wynagrodzenie wynikające 
z minimalnej stawki godzinowej było wypłacane w formie pieniężnej, co zapobiegnie 
nadużyciom w postaci wywierania wpływu przez pracodawcę, aby przyjmujący zlecenie 
lub świadczący usługę przyjął wynagrodzenie np. w formie towarów produkowanych 
przez przedsiębiorcę. Kolejnym elementem ochrony jest gwarancja otrzymania przez 
zleceniobiorcę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzino-
wej w regularnych odstępach czasu, czyli raz w miesiącu (okresowy charakter wypłaty 
wynagrodzenia ma szczególne znaczenie w przypadku zobowiązań długoterminowych). 
W ramach ochrony zatrudniony (na umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług) 
nie będzie mógł się zrzec prawa do minimalnej stawki godzinowej lub przenieść go na 
inną osobę. Ma to chronić zleceniobiorcę przed próbami omijania tej regulacji przez 
zleceniodawcę. Uchylony zostanie zapis, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia 
pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki temu zostaną też zniesione różnice w wy-
nagrodzeniu minimalnym ze względu na staż pracy i każdy pracownik będzie miał prawo 
do minimalnego wynagrodzenia w jednakowej wysokości. Dodany natomiast zostanie 
przepis, który zapobiega uwzględnianiu przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia 
dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Wprowadzona zostanie regulacja 
określająca sposób zaokrąglania przy dokonywaniu obliczeń dotyczących wysokości 
minimalnego wynagrodzenia (zaokrągleniu 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). Doprecyzowana zostanie zasada 
obliczania wskaźnika weryfi kacyjnego stosowanego przy ustalaniu wysokości minimal-
nego wynagrodzenia za pracę. Projekt przewiduje także zmiany w ustawie z 13 kwiet-
nia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy – rozszerzone zostaną uprawnienia PIP. Będzie 
ona kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. 
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Rozszerzony zostanie zakres podmiotów podlegających kontroli o te, na rzecz których 
jest realizowane zlecenie bądź świadczone są usługi.

. Zabezpieczenie Funduszu 
Rezerw Demografi cznych

. . Obecnie
Jednym z elementów systemu wypłat emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
jest Fundusz Rezerw Demografi cznych (FRD), który ma na celu przede wszystkim 
gromadzenie środków na uzupełnienie niedoborów funduszu emerytalnego wynikają-
cego z przyczyn demografi cznych. Stąd też FRD z założenia jest instrumentem, który 
powinien być wykorzystywany w długiej perspektywie czasowej. Zgodnie z ustawą 
o systemie ubezpieczeń społecznych zgromadzone w FRD środki mogą być wykorzystane 
wówczas, gdy z roku na rok występują niewielkie problemy ze zbilansowaniem budżetu 
FUS (np. kiedy w danym roku mniej osób podjęło pracę i opłacało składki niż przeszło 
na emeryturę) lub w związku ze wzrastającą liczbą emerytów przypadających na jednego 
pracującego, co ma związek ze starzeniem się społeczeństwa.

W tym pierwszym przypadku fundusze może wykorzystać – w drodze rozporządzenia – 
Rada Ministrów. Drugi powód do wykorzystania FRD ma związek ze starzeniem się 
społeczeństwa i będzie widoczny dopiero za kilka lub kilkanaście lat. Zjawisko starzenia 
będzie się nasilało i jak wskazują inicjatorzy nowelizacji – nasili się w przypadku obni-
żenia wieku emerytalnego. Projektodawcy wskazują, że w pierwszych latach działania 
FRD wpływy z prywatyzacji nie trafi ały do niego w zakładanej wysokości, co więcej – 
w ostatnich latach środki z FRD były już wykorzystywane. A przecież zamiarem po-
mysłodawców FRD było skorzystanie ze środków dopiero około 2020 r. (zrekompen-
sowanie wypłat emerytur rocznika wyżu powojennego), kiedy to zgromadzone środki 
z prywatyzacji miały wynieść 200 mld zł. Jednak, na co wyraźnie zwracają uwagę 
projektodawcy, w ostatnich latach Rada Ministrów wykorzystała już część zgromadzo-
nych środków (w 2010 r. – 7,5 mld zł, w 2011 r. – 4 mld zł, w 2012 r. – 2 mld 887 mln zł, 
w 2013 r. – 2,5 mld zł), a w planie fi nansowym FUS w ustawie budżetowej na 2014 r. 
zawarto 2,5 mld zł środków z FRD (co stanowiło podstawę do ich wykorzystania bez 
rozporządzenia).

. . Proponowane zmiany
Inicjatorzy zmian, w trosce o zapewnienie stabilizacji systemu wypłat emerytur z FUS 
w dalekim horyzoncie czasowym, proponują wprowadzenie stałych ograniczeń w zakresie 
dysponowania środkami Funduszu Rezerw Demografi cznych przez Radę Ministrów oraz 
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wprowadzenie od dnia wejścia w życie ustawy do końca 2017 r. czasowego zawieszenia 
możliwości wykorzystania środków z FRD, w tym także na mocy ustawy budżetowej. 
Zdaniem posłów, bez wpłat do FRD i ograniczenia wypłat, rezerwy na zapewnienie 
stabilizacji systemu emerytalnego będą zagrożone. Stąd też proponują wprowadzenie 
rocznego limitu wykorzystania przez Radę Ministrów (w trybie rozporządzenia) środków 
FRD na poziomie 10% środków funduszu określonych w jego planie na dany rok. Dzięki 
temu zostanie zapewniona odpowiednia kumulacja na wypłaty w dłuższej perspektywie 
czasowej (związanej ze starzeniem się społeczeństwa). W uzasadnieniu do projektu usta-
wy posłowie podkreślają, że fundusze rezerwowe działają w wielu rozwiniętych krajach 
i w większości zostały już ustanowione na przełomie XX i XXI w., a fi nansowane są m.in. 
z prywatyzacji i ze sprzedaży surowców naturalnych. W większości tych krajów środki 
zgromadzone na funduszach rezerwowych wynoszą od 20 do 60 mld euro.

Uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych zgłosiła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Z pozycji wykonawcy ustawy za-
uważyła, że niejednoznacznie w projekcie zostało sprecyzowane, od jakich środków z planu 
fi nansowego FRD będzie liczone ograniczenie 10% wykorzystania środków rezerwy: czy 
od planowanej kwoty FRD na koniec roku, czy od przychodów z prywatyzacji mienia 
Skarbu Państwa, czy też od części składki z funduszu emerytalnego. Ponadto Prezes ZUS 
poinformowała wnioskodawców projektu, że w efekcie proponowanej nowelizacji nie 
będzie możliwości przekazania do funduszu emerytalnego ewidencyjnie wyodrębnionych 
środków pochodzących z oprocentowania obligacji Krajowego Funduszu Drogowego 
(pochodzących z przeniesienia aktywów, o jakich mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2–4 ustawy 
z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypła-
ty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE). Skutkiem tego w latach 2016 i 2017 
zostałyby obniżone przychody funduszu emerytalnego o 718 mln zł rocznie (łącznie 
o 1 436 mln  zł), a przychody te ujmowane są w planie fi nansowym FUS na dany rok.

. Wielki Piątek i Wigilia 
nie będą czterogodzinnymi dniami pracy

Odrzucony został poselski projekt o zmianie ustawy i dniach wolnych od pracy oraz 
niektórych ustaw. Inicjatorzy zmian proponowali, aby wprowadzić skrócony do czte-
rech godzin czas pracy w Wielki Piątek i w Wigilię Bożego Narodzenia. W przypadku 
Wigilii posłowie argumentowali zmianę tym, że ma ona rodzinny charakter, i wskazywa-
li, że zgodnie z przeprowadzonymi przez serwis pracy Pracuj.pl badaniami zdecydowana 
większość polskich pracowników nie może liczyć w ten dzień na wcześniejsze wyjście 
z pracy. Projektodawcy wskazują przy tym, że Wigilia jest dniem ustawowo wolnym od 
pracy w Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, na Litwie, 
Łotwie, Słowacji i na Węgrzech. Z kolei Wielki Piątek stanowi najważniejszy dzień dla 



chrześcijan (co prawda, bez liturgii, ale za to z coraz powszechniejszą drogą krzyżową 
prowadzoną ulicami miast) i jest ustawowo dniem wolnym od pracy aż w 15 państwach 
członkowskich UE: w Austrii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, na Cyprze, w Danii, Estonii, 
Finlandii, Hiszpanii, Holandii, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Portugalii, Słowacji 
i w Szwecji. Projektodawcy podkreślali, że proponowane rozwiązanie nie wprowadza 
nowych dni wolnych od pracy, a jedynie ogranicza czas pracy w Wigilię i Wieki Pią-
tek. W ich opinii skutkiem ustawy może być co prawda obniżenie dochodów budżetu 
państwa (zmniejszenie wartości podatku VAT o ok. 300 mln zł), jednak trudno jest tak 
naprawdę oszacować, jakie koszty może generować proponowana zmiana. Stanowczo 
przeciwna wprowadzaniu dodatkowego czasu wolnego w Wielki Piątek i Wigilię była 
Konfederacja Lewiatan. Na uchybienia legislacyjne w projekcie zwrócił uwagę Główny 
Inspektor Pracy. Uwagi wniosła także komisja krajowa NSZZ ,,Solidarność”. Ostatecznie 
złożony w marcu projekt o zmianie ustawy i dniach wolnych od pracy oraz niektórych 
ustaw został odrzucony w pierwszym czytaniu w maju.
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