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Kraj 

Rok 

wprowadzenia 

regulacji 

prawnej 

Kogo 

obejmuje 

Metoda ustalania 

wysokości stawki 

Metoda uaktualniania 

wysokości stawki 
Rodzaj stawki 

Belgia 

 

1975 

Pracowników 

sektora 

prywatnego w 

wieku 21 lat i 

więcej 

Negocjowana przez 

parterów społecznych 

Automatyczna indeksacja + 

okresowy przegląd 
Miesięczny 

Bułgaria 

 

1990 
Wszystkich 

pracowników 

Ustalana przez Rząd po 

rekomendacji parterów 

społecznych (biorąc pod 

uwagę ograniczenia 

budŜetu państwa) 

Ustalana przez Rząd po 

rekomendacji parterów 

społecznych (biorąc pod 

uwagę ograniczenia budŜetu 

państwa) 

Miesięczny i godzinowy 

Czechy 

 

1991 
Wszystkich 

pracowników 

Ustalana przez Rząd po 

negocjacjach z parterami 

społecznymi 

Ustalana przez Rząd zazwyczaj 

raz w roku 
Miesięczny i godzinowy 

Estonia 

 

1991 
Wszystkich 

pracowników 
Ustalana przez Rząd 

Ustalana przez Rząd po 

porozumieniu parterów 

społecznych 

Miesięczny i godzinowy 
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Francja 

 

1970 

Wszystkich 

pracowników w 

wieku 18 lat i 

więcej 

Ustalana przez Rząd 
Automatyczna indeksacja + 

roczny przegląd 
Godzinowy1

 

Grecja 

 

1991 

Wszystkich 

pracowników w 

wieku 19 lat i 

więcej (dla 

pracowników 

niefizycznych), 18 

lat i więcej (dla 

pracowników 

fizycznych) 

Ustalana corocznie przez 

partnerów społecznych w 

drodze negocjacji 

Corocznie zgodnie z 

Rządowymi prognozami inflacji 

Miesięczny dla 

pracowników 

niefizycznych, dzienny 

dla pracowników 

fizycznych 

Hiszpania  

 

1980 

Wszystkich 

pracowników 

niezaleŜnie od 

wieku 

Ustalana przez Rząd 
Ustalana przez Rząd zazwyczaj 

raz w roku 
Miesięczny i dzienny 

Holandia 

 

1969 

Wszystkich 

pracowników w 

wieku 23 lat i 

więcej 

Ustalana przez Rząd Dwa razy w roku Miesięczny 

                                                           
1
 Ustalana jest też miesięczna stawka krajowej płacy minimalnej dla osób pracujących 35 godzin tygodniowo (od 01.07.2002 r.) 
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Irlandia 

 

2000 

Dorosłych 

pracowników z 

doświadczeniem2
 

Ustalana przez Rząd po 

rekomendacji parterów 

społecznych albo Sąd 

pracy 

Ustalana przez Rząd po 

rekomendacji parterów 

społecznych albo Sąd pracy 

Godzinowy 

Litwa 

 

1991 
Wszystkich 

pracowników 
Ustalana przez Rząd 

Ustalana przez Rząd po 

rekomendacji 

odpowiedzialnych instytucji 

Miesięczny i godzinowy 

Luksemburg  

 

1973 

Wszystkich 

pracowników w 

wieku 18 lat i 

więcej3 

Ustalana przez Rząd 
Automatyczna indeksacja + 

okresowy przegląd 
Miesięczny 

Łotwa 

 

1991 
Wszystkich 

pracowników 

Ustalana przez Rząd po 

rekomendacji parterów 

społecznych 

Ustalana przez Rząd po 

rekomendacji parterów 

społecznych 

Miesięczny i godzinowy4
 

Malta 

 

1974 
Wszystkich 

pracowników 
Ustalana przez Rząd Automatyczna indeksacja Tygodniowy 

                                                           
2
 Pracownicy, którzy mają poniżej 18 lat, albo podejmują pierwszą pracę, lub uczestniczą w zorganizowanym szkoleniu mogą otrzymywać płacę poniżej krajowej płacy 

minimalnej 
3
 Wysokość krajowej płacy minimalnej uzależniona jest także od kwalifikacji pracownika 

4
 Dla pracowników poniżej 18 roku życia oraz dla pracujących w ryzykownych albo niebezpiecznych warunkach ustalana jest wyższa stawka za godzinę pracy 
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Polska 

 

1990 
Wszystkich 

pracowników5
 

Ustalana przez Rząd po 

negocjacjach z parterami 

społecznymi 

Corocznie albo dwa razy w 

roku zgodnie z Rządowymi 

prognozami inflacji 

Miesięczny 

Portugalia 

 

1974 

Wszystkich 

pracowników 

niezaleŜnie od 

wieku 

Ustalana przez Rząd 
Corocznie zgodnie z 

Rządowymi prognozami inflacji 
Miesięczny 

Rumunia 

 

1990 

Wszystkich 

pracowników 

niezaleŜnie od 

wieku 

Ustalana przez Rząd po 

konsultacjach z 

parterami społecznymi 

Ustalana przez Rząd po 

konsultacjach z parterami 

społecznymi 

Miesięczny 

Słowacja 

 

1991 
Wszystkich 

pracowników 

Ustalana przez Rząd po 

rekomendacji parterów 

społecznych 

Ustalana przez Rząd po 

rekomendacji parterów 

społecznych – coroczna 

aktualizacja 

Miesięczny i godzinowy 

Słowenia 

 

1995 
Wszystkich 

pracowników 

Ustalana ustawowo przez 

Rząd (Ministerstwo 

Pracy, Rodziny i Spraw 

Społecznych) 

Ustalana corocznie na 

podstawie rządowych prognoz 

inflacji i po konsultacji z 

parterami społecznymi 

Miesięczny 

                                                           
5
 Pracownikowi, który podejmuje pracę po raz pierwszy można płacić 80% krajowej płacy minimalnej przez pierwszy rok jego pracy 
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Turcja 

 

1936 

Wszystkich 

pracowników w 

wieku 16 lat i 

więcej 

Ustalana przez Komisje 

Ustalania Płacy 

Minimalnej w skład, 

której wchodzą 

przedstawiciele Rządu, 

organizacji pracodawców 

i pracowników 

Zazwyczaj corocznie (w 

ostateczności co 2 lata) 
Miesięczny 

USA 

 

 

1938 

Pracowników 

prywatnych 

przedsiębiorstw z 

obrotami powyŜej 

500000$ rocznie, 

lub mniejszych 

firm 

zaangaŜowanych 

w handel 

międzystanowy, 

albo federalnych, 

stanowych lub 

lokalnych rządów. 

Ustalana ustawowo przez 

Rząd 
Okresowy przegląd Godzinowy6

 

                                                           
6
 Pracownicy w wieku poniżej 20 lat mogą otrzymywać niższe wynagrodzenie niż krajowa płaca minimalna przez pierwsze 90 dni kalendarzowych zatrudnienia 
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Wielka 

Brytania 

 

1999 

Wszystkich 

pracowników w 

wieku 16 lat i 

więcej 

Ustalana przez Rząd po 

rekomendacji parterów 

społecznych 

Ustalana przez Rząd po 

rekomendacji parterów 

społecznych 

Godzinowy7
 

Węgry  

 

1988 
Wszystkich 

pracowników 

Ustalana przez Rząd po 

rekomendacji parterów 

społecznych 

Ustalana przez Rząd po 

rekomendacji parterów 

społecznych 

Miesięczny 
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7
 Inna stawka dla pracowników w wieku 22 lat i więcej, 18 – 21 lat i 16 – 17 lat. Zmniejsza się wraz z niższym przedziałem wiekowym 


