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Warszawa | Grudzień 2016  
 

Minimalne wynagrodzenie 

dla zleceniobiorców 
 

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., 

poz. 1265) (dalej „Ustawa”) wprowadziła nowe regulacje dotyczące 

minimalnej stawki godzinowej.  Ustawa gwarantuje minimalne 

wynagrodzenie godzinowe dla zleceniobiorców realizujących umowy 

zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się 

przepisy o zleceniu. 

 

Podstawowe zmiany: 

 minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców 

 wypłata minimalnej stawki godzinowej co najmniej raz 

w miesiącu  

 ochrona minimalnego wynagrodzenia – zakaz zrzekania 

się i przeniesienia minimalnego wynagrodzenia 

godzinowego 

 obowiązek ewidencjonowania godzin pracy 

zleceniobiorców 

 obowiązek przechowywania dokumentów dotyczących 

sposobu ewidencjonowania oraz liczby godzin pracy 

zleceniobiorców przez 3 lata  
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Co się zmienia 

Od 1 stycznia 2017r. do umów ze 

zleceniobiorcami oraz umów o świadczenie 

usług będzie miała zastosowanie minimalna 

stawka godzinowa. Jej wysokość będzie 

corocznie waloryzowana o wskaźnik 

uwzględniający aktualne i planowane na 

kolejny rok minimalne wynagrodzenie 

miesięczne oraz ogłaszana w terminie do 

15 września każdego roku. W 2017 r. 

wysokość minimalnej stawki godzinowej 

będzie wynosiła 13 zł1. 

Dla kogo minimalne wynagrodzenie 

godzinowe 

Minimalna stawka godzinowa dotyczy osób 

fizycznych – zleceniobiorców, którzy: 

 przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na 

rzecz przedsiębiorcy lub innej jednostki 

organizacyjnej w ramach prowadzonej 

przez te podmioty działalności oraz 

 nie prowadzą działalności gospodarczej 

albo  

 prowadzą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Polsce albo w państwie 

niebędącym członkiem UE lub państwem 

EOG i nie zatrudniają pracowników ani 

nie zawierają umów ze zleceniobiorcami 

(tzw. samozatrudnieni) 

Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy 

natomiast umów zlecenia lub o świadczenie 

usług zawieranych pomiędzy osobami 

fizycznymi nieprowadzącymi działalności 

gospodarczej, a także umów zawieranych ze 

zleceniobiorcami, którzy zarejestrowali 

działalność gospodarczą z jednym z państw 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

 

 
 
1
 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 

21 września 2016r. w sprawie wysokości minimalnej 
stawki godzinowej w 2017r., Dziennik Urzędowy 
Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

Nowe obowiązki 

Ustawa wprowadza nowe obowiązki: 

 w umowach wysokość wynagrodzenia 

musi być ustalona w taki sposób, aby 

wynagrodzenie za każdą godzinę 

wykonywania zlecenia lub świadczenia 

usługi nie było niższe niż minimalna 

stawka godzinowa 

 umowa powinna określić sposób 

potwierdzania liczby godzin zlecenia – 

jeżeli sposób potwierdzania nie jest 

określony przez umowę, przyjmujący 

zlecenie lub świadczący usługi 

przedkłada informację o liczbie godzin w 

terminie poprzedzającym termin wypłaty 

wynagrodzenia 

 zleceniodawca ma obowiązek przechowywania 

dokumentów określających sposób 

potwierdzenia liczby godzin oraz 

dokumentów potwierdzających liczbę 

godzin zlecenia – przez 3 lata od dnia 

w którym wynagrodzenie stało się 

wymagalne 

 w przypadku umów zawartych na czas 

dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty 

wynagrodzenia w wysokości uwzględniającej 

minimalną stawkę godzinową należy 

dokonywać co najmniej 1 raz w miesiącu 

 wypłata minimalnego wynagrodzenia 

godzinowego obowiązkowo w formie 

pieniężnej 

 wykonujący zlecenie nie może zrzec się 

prawa do wynagrodzenia w wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, nie może 

też tego wynagrodzenia przenieść na 

inną osobę 



 

 

 

 

 

 

Wyłączenia 

Ustawa przewiduje szereg wyjątków, 

w których minimalne wynagrodzenie 

godzinowe nie musi być stosowane. 

W szczególności dotyczy to umów zlecenia 

lub o świadczenie usług, gdy o miejscu 

i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia 

usług decyduje przyjmujący zlecenie lub 

świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie 

wynagrodzenie prowizyjne. 

Wejście w życie nowych regulacji 

Nowe zasady dotyczące minimalnej stawki 

godzinowej dla umów zlecenia lub umów 

o świadczenie usług, do których stosuje się 

umowy zlecenia wejdą w życie od 1 stycznia 

2017r. Część przepisów Ustawy, która 

umożliwia renegocjacje umów z kontrahentami 

weszła w życie od 1 września 2016 r. 

Co z umowami już zawartymi 

Zasady dotyczące minimalnego 

wynagrodzenia godzinowego znajdą 

zastosowanie także do umów już 

obowiązujących przed 1 stycznia 2017 r. 

Konieczne może się okazać dostosowanie 

treści tych umów do wymogów wynikających 

z Ustawy, w szczególności w zakresie 

ustalenia wysokości wynagrodzenia, jak i 

sposobu potwierdzania liczby godzin zlecenia. 

Możliwa renegocjacja umów 

Dla tych przedsiębiorców, dla których nowe 

przepisy oznaczają istotną zmianę w kosztach 

realizacji zawartych już wcześniej kontraktów 

ustawodawca przewidział możliwość ich 

renegocjacji.  

Od 1 września 2016 r. każdy wykonawca 

realizujący zawartą wcześniej umowę może 

wystąpić do swojego kontrahenta 

z propozycją renegocjacji takiej umowy, jeżeli 

nowe przepisy o minimalnej stawce 

godzinowej lub dodatku za pracę w porze 

nocnej będą miały wpływ na koszty wykonania  

 

takiego zlecenia. Uprawnienie do renegocjacji 

kontraktów mają zarówno wykonawcy 

realizujący zlecenia w ramach zamówień 

publicznych, jak też wykonujący umowy 

zawarte poza procedurą zamówień 

publicznych. 

Negocjacje można rozpoczynać w każdym 

przypadku wzrostu kosztów wykonania 

zamówienia publicznego lub zlecenia/usługi, 

który nastąpi z powodu: 

 podwyższenia dotychczasowej kwoty 

wynagrodzenia do wysokości minimalnej 

stawki godzinowej dla osób realizujących 

zlecenie, lub 

 podwyższenia dotychczasowej kwoty 

wynagrodzenia otrzymywanego przez 

pracowników o wysokość dodatku za 

pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli 

do tej pory dodatek ten był otrzymywany 

w ramach minimalnego wynagrodzenia za 

pracę 

Termin na składanie wniosku o renegocjację 

umowy jest ograniczony do 31 grudnia 2016 r.  

Celem negocjacji ma być zawarcie 

porozumienia w zakresie zmiany 

wynagrodzenia. Jeśli takie porozumienie 

zostanie zawarte, zgodnie z Ustawą będzie 

obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. 

Jeśli jednak strony umowy nie dojdą do 

porozumienia w terminie do 30 dni od dnia 

złożenia wniosku o renegocjację umowy, 

każda ze stron ma prawo do jej rozwiązania. 

Umowa może być wówczas rozwiązana 

z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 

wypowiedzenia lub z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia przewidzianego w umowie 

(jedynie w przypadku umów innych niż 

zawarte w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego).  
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Możliwość renegocjacji dotyczy umów 

zawartych w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego, jeżeli postępowanie o udzielenie 

takiego zamówienia zostało wszczęte przed 

dniem 1 września 2016 r. Inne umowy – 

zawierane poza procedurą zamówień 

publicznych – mogą być renegocjowane o ile 

zostały zawarte przed 1 września 2016 r. 

Kontrola i sankcje 

Uprawnienia do kontroli realizacji obowiązków 

wynikających z Ustawy posiada Państwowa 

Inspekcja Pracy. Naruszenie obowiązku 

wypłaty minimalnego wynagrodzenia 

godzinowego podlega karze grzywny od 

1.000 zł do 30.000 zł. 

 

 
 

 

 

Jeśli zainteresował Państwa jakikolwiek temat związany z powyższym zagadnieniem, 

eksperci firmy prawniczej Kochański Zięba i Partnerzy pozostają do Państwa dyspozycji. 

 
   


