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Dodatek stażowy nie będzie wliczał się do płacy minimalnej.

Dodatek staDodatek stażowy nie bowy nie będzie wliczadzie wliczał si się do p do płacy minimalnej.acy minimalnej.

Wykonawcy będą musieli wypłacić wyższe wynagrodzenie minimalne w przypadku osób, którym przyznali dodatek

stażowy.

Uwadze polecam ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Poz.



1564).

Pamiętać należy o tym, że dodatek stażowy jest obowiązkowo wypłacany jedynie pracownikom jednostek

budżetowych. W przypadku pozostałych pracodawców/wykonawców jest to świadczenie nieobowiązkowe.

Pracodawca sam może określić przepisy płacowe zgodnie, z którymi przyznaje dodatek stażowy. Informacja taka

powinna być zawarta w wewnętrznym regulaminie wynagradzania bądź w umowie o pracę.

Dotychczas dodatek stażowy stanowił część wynagrodzenia, które jak wiemy, nie mogło być niższe niż obowiązujące

w danym roku minimalne wynagrodzenie za pracę.

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek stażowy będzie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Tym samym wykonawcy, wypłacający pracownikom minimalne wynagrodzenie, którzy w wewnętrznych regulaminach

wynagradzania bądź w treści umowy o pracę przewidzieli dodatek stażowy, będą zmuszeni wypłacić wyższe

wynagrodzenie (wyrównanie pensji zasadniczej).

Dlatego też od 1 września do 31 grudnia 2019 r. wykonawcy umów, zawartych z zastosowaniem ustawy PZP przed 1

września br., realizowanych w roku 2020 będą mogli wnioskować do zamawiających o podjęcie negocjacji i zawarcie

porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Wykonawca powinien przedstawić
zamawiającemu sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany należnego wynagrodzenia, czyli sumę wzrostu – od

1 stycznia 2020 r. – kosztów wynikających z podwyższenia dotychczasowej pensji pracowników realizujących

zamówienie (o wysokość dodatku za staż pracy). Zamawiający może żądać udokumentowania tych danych.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę


