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Od 1 stycznia 2018 r. płaca minimal-
na wynosi 2100 zł brutto miesięcz-
nie. Wynagrodzenie na tym pozio-
mie powinien otrzymywać w tym 
roku każdy pracownik zatrudniony 
w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Warto przypomnieć, że już od roku 
(dokładnie od 1 stycznia 2017 r.) nie 
obowiązuje przepis pozwalający na 
obniżenie minimalnego wynagro-
dzenia do wysokości 80 proc. peł-
nej stawki w pierwszym roku za-
trudnienia pracownika. 

Kwota w umowie

Określoną w umowie miesięcz-
ną pensję zasadniczą w stawce 
niższej niż minimalne wynagro-
dzenie nie zawsze należy auto-
matycznie podwyższyć. Zgodnie 
bowiem z art. 6 ust. 4 ustawy 
o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę przy jej obliczaniu należy 
uwzględnić także inne składniki 
i świadczenia wynikające ze sto-
sunku pracy. 

PRZYKŁAD
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie 
zasadnicze w kwocie 2000 zł brutto. 
Przysługuje mu też dodatek stażowy 
w wysokości 200 zł brutto. Taki 
dodatek uwzględnia się ustalając, 
czy pracownik osiąga wynagrodzenie 
minimalne. Faktycznie wskazany 
pracownik zarabia 2200 zł, czyli 
więcej niż wynosi aktualna minimalna 
płaca. Pracodawca nie ma zatem 
obowiązku podwyższać mu pensji. 

Przy obliczeniu minimalnego 
wynagrodzenia pracownika nie 
uwzględnia się jednak: 
∑  nagrody jubileuszowej, 
∑  odprawy pieniężnej w związku 

z przejściem na emeryturę lub 
rentę, 

∑  dodatku do wynagrodzenia za 
pracę w porze nocnej. 
Ten ostatni składnik pomija się 

dopiero od 1 stycznia 2017 r. 

Zleceniobiorca też więcej 
zarobi 

Wzrost minimalnej płacy prze-
kłada się obecnie również na 
wynagrodzenie osób współpra-
cujących z firmą na podstawie 
umowy zlecenia lub umowy 
o   świadczenie usług. To skutek 
nowelizacji, która weszła w życie 
1 stycznia 2017 r. 

Strony tych umów muszą usta-
lić sposób potwierdzenia liczby 
godzin wykonywania zlecenia lub 
świadczenia usług. Wynagrodze-
nie za każdą godzinę pracy nie 
może być niższe niż 13,70 brutto. 
Stawka ta wzrosła względem 
2017 r. o 70 groszy. 

Państwowa Inspekcja Pracy 
prowadzi intensywne kontrole 
przedsiębiorców pod kątem 
przestrzegania zasady wypłaca-
nia pensji w kwocie co najmniej 
minimalnej stawki godzinowej.

Wyższe obciążenia 

Chociaż pracownicy często 
tego nie dostrzegają, to kwota 
„brutto”, którą wypłaca praco-
dawca, nie obejmuje wszystkich 
kosztów zatrudnienia. Całkowitą 
wartość ponoszonych kosztów 

zwiększają  obciążenia publicz-
noprawne. Te zaś rosną wraz 
z  kwotą minimalnego wynagro-
dzenia za pracę. 

Wzrastają zatem składki ubez-
pieczeniowe (rentowa, emerytal-
na i wypadkowa) oraz składki na 
Fundusz Pracy i Fundusz Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracow-
niczych. Łącznie zatrudnianie 
pracownika w pełnym wymiarze 
czasu pracy, za minimalną stawką 
wynagrodzenia w kwocie 2100 zł 
brutto, to miesięczny koszt aż 
2532,81 zł. W stosunku do 2017 r. 
jest on wyższy o 120,61 zł mie-
sięcznie. 

Koszty zatrudnienia nie są więc 
w Polsce niskie, szczególnie gdy 
zważy się na fakt, iż pracownik 
„na rękę” otrzyma w takiej sytu-
acji jedynie 1530 zł (a więc realnie 
odczuje podwyżkę o 71 zł w po-
równaniu do 2017 r., gdy kwota ta 
wynosiła 1459 zł).

Droższa praca w nocy

Zwiększenie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oznacza 
również wzrost wysokości dodat-
ku za pracę w porze nocnej. 
Zgodnie z art. 1518 kodeksu pracy 
przysługuje on w wysokości 
20 proc. stawki godzinowej wyni-
kającej z minimalnego wynagro-
dzenia za każdą godzinę pracy 
w porze nocnej. 

PRZYKŁAD
W czerwcu 2018 r. nominał 
godzinowy do przepracowania 
wyniesie 168 godzin. Minimalna 
stawka wynagrodzenia wyniesie więc 
12,50 zł (168 zł x 12,50 zł = 2100 zł), 
a kwota dodatku za pracę w porze 
nocnej 2,50 zł (20 proc. z 12,50 zł).

Wzrost pensji za chorobę

Wysokość wynagrodzenia mi-
nimalnego wpływa też na wyso-
kość należności za czas choroby, 
tj. zasiłku chorobowego oraz 
wynagrodzenia za czas niezdol-
ności do pracy, wypłacanego 
przez pracodawcę na podstawie 
art. 92 k.p. Podstawa wymiaru 
tych świadczeń dla pracownika 
zatrudnionego w pełnym wymia-
rze czasu pracy nie może być 
bowiem niższa od kwoty mini-
malnego wynagrodzenia, po 
odliczeniu kwoty składek na 
ubezpieczenia społeczne (czyli 
13,71 proc.). W 2018 r. podstawa ta 

wynosi 1812,09 zł. Kwota ta jest 
odpowiednio niższa w przypad-
ku zatrudnienia na część etatu, 
np. przy zatrudnieniu w połowie 
wymiaru czasu pracy jest to 
906,04 zł. 

PRZYKŁAD: 
Pracownik jest zatrudniony w pełnym 
wymiarze czasu pracy. W umowie 
o pracę strony ustaliły, że przysługuje 
mu wynagrodzenie w kwocie 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. Pracownik był chory przez 30 
dni stycznia 2018 r. Z tego tytułu miał 
prawo do wynagrodzenia 
chorobowego w wysokości 80 proc. 
podstawy wymiaru. Podstawą do 
obliczenia tego świadczenia jest 
kwota 1812,09 zł. Za czas choroby 
otrzyma więc wynagrodzenie 
chorobowe w kwocie 1449,60 zł 
(1812,09 zł x 80 proc.).

Przestój w pracy

Stawka minimalnego wynagro-
dzenia za pracę ma także znaczenie 
dla obliczenia wynagrodzenia na-
leżnego za czas gotowości do pracy 
związanej z przestojem. To sytuacja, 
gdy z przyczyn organizacyjnych lub 
technicznych pracodawca nie może 
powierzyć wykonywania pracy 
pracownikowi, który jest gotowy ją 
świadczyć. Będzie tak np. w przy-
padku awarii maszyny, którą pra-
cownik obsługuje. 

W takiej sytuacji podwładne-
mu przysługuje wynagrodzenie 
wynikające z jego osobistego 
zaszeregowania (zasadnicze), 
określone stawką godzinową lub 
miesięczną. Jeśli stawka osobiste-
go zaszeregowania nie została 
wyodrębniona, za czas gotowości 
przysługuje 60 proc. wynagro-
dzenia ustalanego jak ekwiwalent 
za urlop wypoczynkowy. W każ-
dym przypadku pensja przesto-
jowa nie może być niższa niż 
wysokość minimalnego wynagro-
dzenia za pracę.

Kwoty wolne od potrąceń 

Wynagrodzenie za pracę pod-
lega ochronie.  Nie jest ona  jed-
nak bezwzględna. W niektórych 
przypadkach można dokonywać 
z niego potrąceń. 

Potrącenia są możliwe tytułem 
spłaty: 
∑  sum egzekwowanych na mocy 

tytułów wykonawczych (np. 
wyroków) na zaspokojenie 

świadczeń alimentacyjnych 
oraz innych świadczeń, 

∑  kar pieniężnych, 
∑  zaliczek udzielonych pracowni-

kowi. 
Za zgodą pracownika mogą być 

potrącane również inne należno-
ści. 

W zależności od rodzaju potrą-
cenia, różna jest kwota wolna. 
Przykładowo przy egzekucji 
świadczeń niealimentacyjnych 
jest to równowartość minimalne-
go wynagrodzenia za pracę po 
odliczeniu składek na ubezpie-
czenia społeczne, zdrowotne 
i zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych. Dla pracow-
nika zatrudnionego na cały etat, 
uprawnionego do podstawowych 
kosztów uzyskania przychodów 
i  stosowania kwoty zmniejszają-
cej podatek, jest to 1530 zł. 

Odprawa ekonomiczna

Wzrost minimalnego wynagro-
dzenia pociąga za sobą również 
podwyżkę maksymalnej wysoko-
ści odprawy z tytułu rozwiązania 
stosunku pracy w trybie ustawy 
o szczególnych zasadach rozwią-
zywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedoty-
czących pracowników (tzw. usta-
wy o zwolnieniach grupowych). 
Odprawa ta co do zasady nie 
może przekroczyć 15-krotności 
minimalnego wynagrodzenia 
obowiązującego w dniu rozwiąza-
nia stosunku pracy. W 2018 r. jej 
maksymalna wysokość wynosi 
zatem 31 500 zł, tj. o 1 500 zł więcej 
niż w roku 2017. 

Kosztowniejsze 
roszczenia

Wzrost minimalnego wynagro-
dzenia przekłada się ponadto na 
kwotę odszkodowania należnego 
pracownikowi z tytułu:
∑  naruszenia wobec niego przez 

pracodawcę zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu, 

∑  rozwiązania stosunku pracy 
przez pracownika na skutek 
stosowania wobec niego mob-
bingu. 
Minimalna wysokość tych od-

szkodowań to stawka minimalne-
go wynagrodzenia za pracę. 
Zatem w 2018 r. odszkodowanie 
z powyższych tytułów nie może 
być niższe niż 2100 zł (przy czym 
nie ma ustalonej maksymalnej 
kwoty tych odszkodowań). 

Nie zawsze na plus

Bywa, że wzrost minimalnego 
wynagrodzenia, który przekłada 
się na wyższy przychód pracow-
nika, skutkuje pozbawieniem go 
niektórych świadczeń socjalnych. 

PRZYKŁAD: 
Z programu 500 plus w 2018 r. 
można skorzystać także na pierwsze 
dziecko, jeśli przeciętny dochód 
miesięczny na jedną osobę w rodzinie 
nie przekracza 800 zł netto (1200 zł 
w przypadku wychowywania w 
rodzinie dziecka niepełnosprawnego). 
Wzrost minimalnej płacy może 
pozbawić tego wsparcia. ℗

 —Marcin Frąckowiak 

Wzrosła nie tylko pensja 
minimalna 
NALEŻNOŚCI | Wynagrodzenie minimalne stanowi podstawę do ustalenia wielu innych świadczeń 
z tytułu zatrudnienia. Podniesienie tej płacy pociąga za sobą podwyżkę tych należności. 

>ZDANIEM AUTORA

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza dla stron 
stosunku pracy szereg konsekwencji, dlatego warto myśleć o jego 
podwyższeniu w szerszej perspektywie, pamiętając o opisanych 
zależnościach. Oprócz kwestii poruszonych w niniejszym artykule, 
można wspomnieć także o innych konsekwencjach podwyższenia 
minimalnej płacy, takich jak wzrost tzw. małego ZUSu dla osób 
rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, wzrost kar 
dla kierowców nieposiadających obowiązkowego ubezpieczenia OC 
czy podwyżkę opłaty rocznej za aplikację radcowską i adwokacką. ∑

Marcin 
Frąckowiak
prawnik w Dziale Prawa Pracy 
Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy M
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ROZLICZENIA 
W 2018 r. podstawa wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 
pracowników korzystających z urlopu 
wychowawczego nie może być niższa 
niż 1575 zł ani wyższa niż 2665,80 zł. 
Dla zatrudnionych dla pełnym etacie 
trzeba ją podnieść do 2100 zł.

Pracodawcy rozliczający składki za pracow-
ników przebywających na urlopie wycho-
wawczym powinni zweryfikować podstawę 
wymiaru tych składek od stycznia.  

W pierwszej kolejności należy ustalić 
podstawę składek z przychodu rodzica. 
Stanowi ją przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie wypłacone mu za 12 miesięcy 
poprzedzających przejście na urlop. Tak 
ustaloną kwotę trzeba odpowiednio zmo-
dyfikować, jeśli:
∑  jest niższa niż 75 proc. minimalnego 

wynagrodzenia, a w przypadku pracow-
ników pełnoetatowych – niższa niż 100 
proc. minimalnej płacy, 

∑  przekracza 60 proc. prognozowanego 
przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej. 
Te dwie stawki wyznaczają dolną i górną 

granicę podstawy składek.  
—j.kal.

Wyższe składki 
za czas urlopu 
wychowawczego 

TERMINY
Do 28 lutego pracodawcy i zleceniodawcy 
muszą wydać zatrudnionym osobom 
uprawnionym do emerytury lub renty 
(rodzinnej bądź inwalidzkiej) 
zaświadczenia o przychodzie, jaki 
te osoby osiągnęły w ubiegłym roku.

Celem jest ustalenie, czy osoby te nie prze-
kroczyły progów zarobkowych w poszcze-
gólnych miesiącach i w całym ubiegłym roku. 
Od tego zależy, czy ZUS uzna, że miały prawo 
pobierać świadczenie w całości, w części, czy 
też wypłata powinna zostać zawieszona. 

Jeśli zarobki zatrudnionego są niskie, 
wystarczy, że pracodawca / zleceniodawca 
wystawi zaświadczenie z łączną kwotą 
przychodu uzyskanego przez tę osobę 
w ubiegłym roku. Natomiast w przypadku 
pracowników / zleceniobiorców, którzy 
zarabiają więcej, warto wykazać ich przy-
chód w rozbiciu na miesiące. W razie gdyby 
przychód przekroczył ustawową granicę, 
ZUS wezwie do zwrotu świadczenia tylko za 
ten miesiąc, a nie za cały rok.  

—j.kal.

Dwa tygodnie 
na rozliczenie 
emerytów 

◊

CZYTAJ WIĘCEJ NA:

rp.pl/prawo_w_firmie

Więcej tekstów 
w internecie na:
rp.pl/prawo_w_firmie

◊

CZYTAJ WIĘCEJ NA:

rp.pl/prawo_w_firmie


