Płaca minimalna w wysokości 2600 zł od 2020 roku. Rada
ministrów przyjęła rozporządzenie
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Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w
2020 roku. Pensje wzrosną w przyszłym roku do poziomu 2600 zł, a stawka godzinowa
wyniesie 17 zł. To wzrost o 16,5 proc.
Rząd na przyjęcie rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku miał
czas do 15 września. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie, na
forum Rady Dialogu Społecznego, partnerom społecznym nie udało się dojść do porozumienia w tej
kwestii, co nałożyło na Radę Ministrów obowiązek ustalenia wysokości minimalnej pensji właśnie w
formie rozporządzenia.
Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia jest wyższa niż wcześniejsza propozycja rządu,
która zakładała wzrost minimalnej pensji do poziomu 2450 złotych, a stawki godzinowej do 16
złotych.
Rada Ministrów ustaliła, że w 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 zł.
Obecnie minimalna pensja wynosi 2250 zł. Podwyżka oznacza wzrost 350 zł, co daje wzrost o 15,6
proc. Rząd tłumaczy tak duży wzrost obecną sytuacją na rynku pracy i utrzymującą się dobrą

koniunkturą gospodarczą.
– Polacy chcą i powinni zarabiać więcej. Podniesienie płacy minimalnej do 2600 zł pozytywnie
wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych – mówi minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Bożena Borys-Szopa. Minister dodaje, że od 2015 r. wynagrodzenie minimalne wrośnie o
850 zł.
Według Ministerstwa Finansów przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w
przyszłym roku wyniesie 5227 zł i będzie o 6 proc. wyższe niż przeciętne pensje (prognozowane
przez MF) w 2019 roku. W przyszłym roku płaca minimalna stanowić będzie 49,7 proc.
prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Podwyższenie wysokości płacy minimalnej to nie jedyne zmiany, które dotyczą minimalnych
wynagrodzeń, a które wejdą w życie w przyszłym roku. W 2020 roku wchodzą w życie przepisy, które
zakładają rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy
obliczaniu wysokości minimalnej pensji. Od stycznia do minimalnej pensji nie będzie już wliczany
dodatek za staż pracy.
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