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i Technologii

Dotyczy: propozycji minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki
godzinowej w 2022 r.

Szanowny Panie Premierze,
stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z upoważnienia
Rady Ministrów, uprzejmie proponuję, aby od dnia 1 stycznia 2022 r. wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła 3 000 zł, a wysokość minimalnej stawki
godzinowej 19,60 zł.
Jednocześnie, przekazuję następujące wskaźniki i informacje:
1) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r.
– 103,4 %,
2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w I kwartale
2021 r. – 5681,56 zł,
3) prognozowane na 2022 r.:


średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 102,8%,



wskaźnik realnego przyrostu produktu krajowego brutto – 4,3%,



nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
– 6,4%,
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4) wskaźnik udziału dochodów z pracy najemnej w wydatkach gospodarstw domowych
w I grupie kwintylowej (wg dochodu rozporządzalnego na 1 osobę) w 2020 r. – 58,3%,
5) przeciętna liczba osób pozostających na utrzymaniu osób pracujących najemnie
w gospodarstwach domowych pracowników z I grupy kwintylowej w 2020 r. – 2,40,
6) przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
według sekcji PKD 2007 (dane mają charakter wstępny),
7) przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych pracowników
w I grupie kwintylowej w 2020 r.,
8) poziom życia różnych grup społecznych – w załączeniu informacja GUS pt.: Sytuacja
gospodarstw domowych w 2020 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw
domowych oraz tablice Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r. w świetle wyników
badania budżetów gospodarstw domowych,
9) warunki gospodarcze państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów
rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego
poziomu zatrudnienia – w załączeniu publikacja GUS pt. Sytuacja społeczno-gospodarcza
kraju w 2020 r.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207)

Z poważaniem
Z upoważnienia
Iwona Michałek
Sekretarz Stanu
[podpisano elektronicznie]
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Załączniki:
1. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych
pracowników w I grupie kwintylowej w 2020 r.
2. Informacja GUS pt. Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r. w świetle wyników
badania budżetów gospodarstw domowych.
3. Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r. w świetle wyników badania budżetów
gospodarstw domowych (tablice).
4. Publikacja GUS pt. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2020 r.
5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
(według sekcji PKD 2007).
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