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Wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym
Nowym 2020 Roku życzą Kierownictwo oraz pracownicy Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych. Specjalne świąteczne narganie z życzeniami od Przewodniczącego
OPZZ, Andrzeja Radzikowskiego można obejrzeć na https://tiny.pl/t2f38

Poniżej przedstawiamy Państwu artykuły poświęcone
podsumowaniu prac Rady Dialogu Społecznego w 2019 roku

Propozycje zmian
legislacyjnych
przedstawianych w trakcie prac
Zespołu problemowego RDS ds.
prawa pracy w 2019 roku

BHP, HACAP, zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa czy regulacje związane z RODO. Analizując
obecne zapisy ustawy o związkach zawodowych należy
zaznaczyć, iż nie regulują one wprost zasad wstępu na
teren zakładu pracy przedstawicieli związków zawodowych ani też zasad prowadzenia przez nich działalności
związkowej, zostawiając tą kwestię do uregulowania
zwyczajom i praktyce zakładowej.

W trakcie 2019 roku strony zasiadające w Zespole problemowym Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
(dalej Zespół) pracowały nad wieloma propozycjami
zmiany prawa pracy, zarówno indywidualnego, jak
i zbiorowego. Przemiany zachodzące na rynku pracy,
porozumienia zawarte przez partnerów społecznych na
poziomie europejskim, a także brak stosownych uregulowań w polskim prawie miały wpływ na zakres i treść
przedstawianych rozwiązań. W trakcie prac Zespołu
wykorzystywano również dorobek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która w marcu 2018 roku przedstawiła projekty Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego
prawa pracy wraz z uzasadnieniami.

W celu prawidłowego określenia zasad wstępu pomocnymi były dokumenty Międzynarodowej Organizacji
Pracy (MOP), w szczególności regulacje Konwencji nr
135 dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników
w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, zgodnie
z którą w przedsiębiorstwie będą przyznane przedstawicielom pracowników takie ułatwienia, które umożliwią
im szybkie i skuteczne wykonywanie ich funkcji (art. 2
ust. 1) czy Zalecenia nr 143, w którym wyraźnie zaznaczono, iż przedstawiciele związku zawodowego, którzy
nie są zatrudnieni w przedsiębiorstwie, lecz którego pracownicy są członkami tego związku, powinni mieć
wolny dostęp do takiego przedsiębiorstwa (pkt 17. 1).

W pierwszej kolejności Zespół zajął się wypracowaniem rozwiązań legislacyjnych dotyczących wejścia na
teren zakładu pracy przedstawicieli związku zawodowego, niezatrudnionych u danego pracodawcy, lecz którego pracownicy lub inne osoby wykonujące pracę zarobkową, są członkami tego związku. Strona związkowa wskazywała bowiem, iż w wielu firmach przedstawiciele związkowi (w tym doradcy, eksperci) mają
problemy z wejściem na teren zakładu pracy, a tym samym wykonywanie działalności związkowej jest znacznie utrudnione. Ma to w szczególności miejsce
w przypadku spotkań negocjacyjnych z pracodawcą,
gdzie dysponowanie dodatkowym wsparciem merytorycznym może pozytywnie wpłynąć na treść i jakość
wypracowanych rozwiązań w sferze praw i interesów
pracowniczych.

Bazując na ww. zapisach, jak i kierując się zasadami
dialogu społecznego strona związkowa przedstawiła
konkretny zapis do ustawy o związkach zawodowych,
o następującej treści:

Pracodawcy odmawiając przedstawicielom związkowym prawa wejścia na teren zakładu pracy czy też maksymalnie je utrudniając często wskazują na przepisy

„Art. 332 1. Pracodawca zapewnia wolny dostęp na teren zakładu pracy przedstawicielom zakładowej organizacji związkowej lub przedstawicielom związku zawodowego, którzy nie są zatrudnieni u danego pracodawcy,
lecz którego pracownicy lub inne osoby wykonujące
pracę zarobkową, są członkami tego związku.”
Dodatkowo wyjaśniono, że szczegółowe zasady wejścia
na teren zakładu pracy należy ustalić w układzie zbiorowym pracy lub odrębnym porozumieniu. W żadnym
wypadku zasady te nie mogą jednak zmierzać do nieuzasadnionego ograniczenia lub wyłączenia prawa do
wejścia na teren zakładu pracy.
Użyte w powyższej propozycji sformułowanie „wolny
dostęp” jest zgodne z terminologią stosowaną przez
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MOP i może dotyczyć każdego przypadku blokowania
wejścia na teren zakładu pracy, a także sytuacji, w której
pracodawca wyrażając zgodę na wejście na teren zakładu pracy jednocześnie przydziela przedstawicielom
związku zawodowego osobę towarzyszącą (np. pracownika ochrony), która na każdym etapie wizyty przysłuchuje się rozmowom czy bierze udział w spotkaniach
związkowych. Taka sytuacja nie stanowi „wolnego dostępu”, gdyż obecność przedstawiciela pracodawcy znacząco ogranicza wykonywanie działalności związkowej.
Ponadto dążąc do zagwarantowania niezakłóconego
wykonywania działalności przez zakład pracy, jak
i prawa do swobody wykonywania działalności związków zawodowych, a także mając na uwadze unikanie
sporów oraz współdziałanie w duchu dialogu i poszanowania zaproponowano wprowadzenie do obrotu prawnego „Zasad dobrej współpracy w zakresie wstępu
przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy oraz prowadzenia działalności informacyjnej” (dalej Zasady), czyli porozumienia zawartego
przez stronę związkową i stronę pracodawców Rady
Dialogu Społecznego. W Zasadach dookreślono, iż
wolny wstęp na teren zakładu pracy oznacza:
•

•

•

•

taki stan, w którym organizacja związkowa
może na terenie zakładu pracy, swobodnie prowadzić działalność związkową bez nieuzasadnionych ograniczeń lub utrudnień ze strony
pracodawcy, w tym kontaktować się z pracownikami w celu informowania ich o potencjalnych korzyściach z przynależności związkowej,
dostęp do tych pomieszczeń na terenie zakładu
pracy, w których przebywają osoby wykonujące pracę zarobkową, w godzinach pracy zakładu pracy oraz poza godzinami pracy np. do
pomieszczeniach socjalnych,
brak retorsji ze strony pracodawcy wobec tych,
z którymi kontaktowali się przedstawiciele zakładowej organizacji związkowej,
dostęp do wszystkich miejsc pracy w przedsiębiorstwie.

Ograniczenie dostępu do określonych miejsc w przedsiębiorstwie, zgodnie z Zasadami, może wynikać z
przepisów prawa, wymogów bezpieczeństwa lub być
uzależnione od określonego zadania realizowanego
przez przedstawicieli zakładowej (międzyzakładowej)
organizacji związkowej.

W odpowiedzi na postulaty strony związkowej co do
konieczności podjęcia dwóch działań, a mianowicie
wprowadzenia zmian legislacyjnych do ustawy o związkach zawodowych oraz zawarcia porozumienia, generalnie stanowiącego zbiór dobrych praktyk, strona pracodawców zajęła negatywne stanowisko co do zaproponowanej zmiany ustawy związkowej, godząc się jedynie
na podjęcie działań w kierunku wyznaczenia ogólnych
wytycznych dla firm, które na poziomie zakładowym
będą zawierały porozumienia z organizacjami związkowymi. W dalszych pracach Zespołu strona pracodawców przedstawiła swój projekt zmiany ustawy
o związkach zawodowych w następującej formie:
„Art. 332 1. Pracodawca określa na zasadach odrębnego porozumienia dostęp na teren zakładu pracy
przedstawicielom zakładowej organizacji związkowej
lub przedstawicielom związku zawodowego, którzy nie
są zatrudnieni u danego pracodawcy, lecz którego pracownicy lub inne osoby wykonujące pracę zarobkową,
są członkami tego związku”.
Ponadto pracodawcy przedstawili swoją wersję zasad
wstępu na teren zakładu pracy przedstawicieli związkowych i ekspertów, nie będących pracownikami. W dokumencie tym znalazły się takie propozycje jak: korzystanie z pomocy ekspertów związkowych tylko po
uprzednim osiągnięciu porozumienia z pracodawcą
i dopełnieniu formalności związanych z przestrzeganiem tajemnicy przedsiębiorstwa, czy też zakaz ingerencji przedstawicieli ponadzakładowych struktur
związkowych w dialog zakładowy.
Obok kwestii wstępu działaczy związkowych do firmy,
w Zespole próbowano osiągnąć porozumienie co do zasad prowadzenia przez związek zawodowy działalności
informacyjnej na terenie zakładu pracy. Obowiązujące
przepisy w niewystarczający sposób regulują tą kwestię,
co niejednokrotnie powoduje poważne konflikty
z pracodawcą. Nie ma bowiem regulacji wskazujących
np. na sposób rozprowadzania wśród osób wykonujących pracę zarobkową biuletynów informacyjnych, broszur, publikacji i opracowań związkowych, odnoszących się do normalnej działalności związkowej czy też
wywieszania
komunikatów
związkowych
w miejscach, do których zatrudnieni mają łatwy dostęp.
W tym zakresie strony przedstawiły bardzo podobne
propozycje zapisów legislacyjnych, które generalnie
stanowią iż „Zakładowej organizacji związkowej
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przysługuje prawo do prowadzenia działalności informacyjnej na terenie zakładu pracy, w tym do wywieszania komunikatów związkowych oraz rozprowadzania
wśród osób wykonujących pracę zarobkową opracowań
związkowych, odnoszących się do normalnej działalności związkowej”. Szczegółowe zasady prowadzenia
działalności informacyjnej powinny być uzgodnione w
porozumieniu z tym, iż strona związkowa w swej propozycji zapisu dodaje, że ustalone w zakładzie pracy zasady nie mogą zmierzać do nieuzasadnionego ograniczenia lub wyłączenia prawa do prowadzenia działalności informacyjnej. Zaznaczono przy tym, że wywieszanie komunikatów i rozprowadzanie opracowań związkowych nie powinno utrudniać normalnej działalności
przedsiębiorstwa ani naruszać w nim zasad schludności.
W trakcie negocjacji w Zespole organizacje związkowe
wyraźnie podkreśliły, że odmowa wstępu na teren zakładu pracy lub utrudnianie lub uniemożliwianie prowadzenia działalności informacyjnej będzie stanowić przestępstwo, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy
o związkach zawodowych.
Partnerzy społeczni w 2019 roku podjęli również kompleksowe prace nad wdrożeniem w Polsce ramowego
porozumienia europejskich partnerów społecznych dotyczącego aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego. Przeprowadzane badania pokazują bowiem, iż Europa starzeje się, a co za tym idzie odsetek
starszych osób na rynku pracy jest coraz bardziej znaczący. Liczba nowych, młodych pracowników
z roku na rok systematycznie maleje. Obserwując zachodzące w społeczeństwach zmiany należy podjąć odpowiednie działania, które będą zmierzały do utrzymania w zatrudnieniu starszych pracowników i bardziej
efektywnego wykorzystania ich wiedzy, doświadczenia
oraz umiejętności. Zdaniem sygnatariuszy ramowego
porozumienia, ogólne ramy działania w każdym kraju
powinny mieć na celu:
•

•

podniesienie świadomości i zrozumienie wyzwań i możliwości wynikających ze zmian demograficznych wśród pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli,
zapewnienie pracodawcom, pracownikom i ich
przedstawicielom na każdym szczeblu praktycznych sposobów i/lub rozwiązań do efektywnego promowania i zarządzania aktywnym
starzeniem,

•
•

•

zagwarantowanie i utrzymanie zdrowego, bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy,
promowanie innowacyjnego podejścia do cyklu
życia zawodowego z wydajnymi i dobrej jakości miejscami pracy, które umożliwiają pracownikom pozostanie na rynku pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego,
ułatwienie wymiany, wzajemnej współpracy
i promowanie konkretnych działań zmierzających do przekazywania wiedzy i doświadczenia
między pokoleniami w miejscu pracy.

Kierując się powyższymi wskazówkami strona związkowa zgłosiła wiele postulatów, mających na celu
umożliwienie pracownikom wykonywania bezpiecznej
i zdrowej pracy do czasu osiągnięcia przez nich wieku
emerytalnego. Wśród tych propozycji znalazły się rozwiązania dotyczące w szczególności czasu pracy starszych pracowników oraz kwestii mentoringu. Związkowcy zaproponowali przy tym, aby określenie „starszy
pracownik” oznaczało pracownika na 5 lat przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego (a więc kobieta pracownik 55 plus oraz mężczyzna pracownik
60 plus).
W odniesieniu do zmian legislacyjnych przedstawiciele
związkowi wskazali na konieczność wprowadzenia:
•

•

dodatkowej przerwy (drugiej) trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar pracy pracownika byłby
dłuższy niż 9 godzin pracy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika byłby dłuższy niż
16 godzin, pracownikowi przysługiwałaby kolejna (trzecia) przerwa w pracy, licząca co najmniej 15 minut, wliczana do czasu pracy (proponowana regulacja dotyczyłaby wszystkich
pracowników, niezależnie od ich wieku). W
trakcie prac nad tym rozwiązaniem wskazano
na szeroką skalę zastrzeżeń (konkluzji negatywnych) w odniesieniu do Polski podczas
oceny realizacji prawa do wypoczynku wynikającego z Europejskiej Karty Społecznej. W tym
miejscu należy podkreślić, iż postulat ten uzyskał akceptację strony pracodawców, co może
doprowadzić do szybkiej zmiany legislacyjnej
w Kodeksie pracy,
zgody starszego pracownika na jego zatrudnienie w porze nocnej lub wykonywanie pracy
w godzinach nadliczbowych z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy. Osoba zbliżająca
się do granicy wieku emerytalnego, a równocześnie planująca kontynuowanie zatrudnienia
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•

po jej osiągnięciu, może chcieć zmniejszyć intensywność pracy, tak aby pozwoliło to jej na
zachowanie dłuższej aktywności zawodowej.
Nie ulega wątpliwości, że praca w nocy i w
„nadgodzinach” jest dla sporej grupy pracowników czynnikiem zdecydowanie obciążającym.
Pozostawienie starszemu pracownikowi większej autonomii w odniesieniu do gospodarowania własnym czasem pracy w zakresie wykraczającym poza standardowe wymogi może zatem pozytywnie wpływać na jego zdrowie i
wypoczynek, a tym samym zaważyć na decyzji
o wydłużeniu aktywności zawodowej,
maksymalnego okresu rozliczeniowego dla
starszych pracowników, który we wszystkich
systemach czasu pracy nie może przekraczać 3
miesięcy.

OPZZ dodatkowo zaproponowało wprowadzenie dłuższych urlopów wypoczynkowych (do 32 dni w roku kalendarzowym), gdyż obecny wymiar nie gwarantuje
właściwej regeneracji sił pracownika po okresie wykonywania przez niego pracy, a także nie służy ochronie
jego zdrowia oraz przywróceniu mu pełnej zdolności do
pracy, a także skrócenia tygodniowego wymiaru czasu
pracy z zachowaniem wysokości wynagrodzenia, początkowo do 38, a następnie do 35 godzin tygodniowo.
Strony zgodziły się, iż w systemie prawa powinna znaleźć się umowa mentorska, której celem byłoby nagradzanie pracowników za przekazywanie wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności innym pracownikom.
W ten sposób stworzono by środowisko pracy, które pozwoliłoby pracownikom wszystkich pokoleń i w każdym wieku na wspólną pracę, wspierającą współpracę
i solidarność międzypokoleniową. Nie ulega jednak
wątpliwości, iż dobrze zorganizowany proces mentoringu musi uwzględniać w miarę precyzyjnie obowiązki
i uprawnienia mentora w ramach jego obowiązków pracowniczych czy też szkolenia dotyczące mentoringu.
Ponadto uzgodniono, że należy zapewnić dofinansowanie części inwestycji służących dostosowaniu miejsc
pracy do potrzeb starszych pracowników w zakładzie
pracy (poprawa warunków bhp, zwiększanie ergonomii
stanowisk pracy, diagnostyka, szkolenia). Należy również wdrożyć działania prewencyjne w celu wspierania
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez dostosowanie procesów pracy, zmiany rozkładu i przydziału zadań pracowniczych oraz budowanie właściwej

wiedzy wśród wszystkich pracowników na temat zasad
zdrowia i bezpieczeństwa.
Pracodawcy w trakcie prac Zespołu podkreślili, że koniecznym jest wypracowanie rozwiązań podatkowych
(kwota wolna od podatku, zwolnienia podatkowe, zryczałtowana obniżona składka emerytalna i rentowa)i/lub dopłat z Funduszu Pracy, które sprzyjać będą
zatrudnieniu osób po 55 dla kobiet i 60 roku życia dla
mężczyzn. Ponadto zaprezentowali nową formę
ochrony przedemerytalnej czyli zmianę obecnego
art. 39 Kodeksu pracy, która wcześniej została wypracowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy.
Nowy zapis, zdaniem pracodawców, powinien brzmieć:
„Art.… § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć
umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie
więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracodawcy, który
zatrudnił pracownika w okresie krótszym niż 180 dni
przed okresem, o którym mowa § 1. przez 360 dni od
dnia powstania ochrony przed wypowiedzeniem
umowy o pracę.
§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracodawcy, który
zatrudnił pracownika w okresie, o którym mowa
§ 1, przez 360 dni od dnia zatrudnienia”.
Przedłożona propozycja znacząco uelastycznia dotychczasowy poziom ochrony osób zbliżających się do
wieku emerytalnego.
W trakcie trwającej na forum Zespołu od wielu miesięcy
dyskusji na temat nowelizacji przepisów ustawy
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wypracowano
zasady wpisu mediatorów na listę ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy. Warto pamiętać, iż dotychczas brakowało przepisów określających warunki
i wymagania stawiane kandydatom na mediatora poza
ogólnym wskazaniem, iż ma on dawać gwarancję bezstronności.
Strony uzgodniły zatem, że do czasu wprowadzenia nowych rozwiązań, kompleksowo zmieniających zasady
prowadzenia sporu zbiorowego w Polsce, zarekomendują Radzie Dialogu Społecznego przyjęcie w drodze
uchwały, następujących zasad wpisu na listę mediatorów:
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•
•
•
•

ukończone 26 lat,
korzystanie w pełni z praw publicznych i ma
pełną zdolność do czynności prawnych,
znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
posiadanie wykształcenia z zakresu psychologii, ekonomii lub prawa, albo doświadczenie w
prowadzeniu postępowań mediacyjnych lub odbycie szkolenia z zakresu mediacji lub negocjacji.

Ponadto ustalono tryb wpisu na listę mediatorów, zgodnie z którym:
•

•

•

wniosek o wpis na listę, po wpłynięciu do ministra właściwego do spraw pracy, jest przekazywany do organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców zasiadających w Radzie
Dialogu Społecznego, z prośbą o przekazanie
opinii w terminie 21 dni,
opinia o kandydacie jest przekazywana do ministra właściwego do spraw pracy wraz z uzasadnieniem,
po przedstawieniu opinii przez partnerów społecznych, minister właściwy do spraw pracy
podejmuje decyzję o wpisie na listę, przy czym
wpis na listę nie jest dokonywany, jeśli wszystkie opinie partnerów społecznych będą negatywne.

Należy podkreślić, iż zasady wypracowane przez Zespół zostały przyjęte uchwałą Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 września 2019 roku.

Paweł Śmigielski

Analiza zakresu prac Zespołu problemowego RDS
ds. budżetu, wynagrodzeń
i świadczeń socjalnych
w 2019 r.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest przedstawienie
zakresu prac Zespołu problemowego Rady Dialogu
Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019
r., ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk prezentowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) w ramach dyskusji o projekcie budżetu państwa na rok 2020.

W 2019 roku Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych zebrał się na 8 posiedzeniach, w trakcie
których omówił m.in. kwestie dotyczące:
•
•
•
•
•
•
•
•

projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
systemu podatkowego,
projektu ustawy o podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT),
projektu ustawy o podatku od towarów i usług
(VAT),
zasad ustalania wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej,
Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na
lata 2019-2022,
Założeń projektu budżetu państwa na 2020 r.,
projektu budżetu państwa na rok 2020.

W dalszej części ekspertyzy przestawiono, w porządku
chronologicznym, prace Zespołu problemowego.
Posiedzenie Zespołu w dniu 17 stycznia 2019 r.
Przedmiotem prac Zespołu był projekt ustawy o zmianie
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Projekt zakładał rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu
wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego
z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę
o dodatek za staż pracy. Projektodawcy podkreślili w
uzasadnieniu, że celem wprowadzenia ww. zmiany jest
zapewnienie bardziej sprawiedliwego i przejrzystego
kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawa sytuacji pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. Należy zauważyć, że
kilka lat wcześniej, dzięki aktywności OPZZ, z zakresu
składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę
wyłączono – z mocą od dnia 1 stycznia 2017 roku – dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, co pozytywnie wpłynęło na wysokość wynagrodzenia minimalnego i kondycję budżetów gospodarstw domowych.
Projektodawcy wskazali, że konieczność wprowadzenia
zaproponowanych zmian wynika z konstrukcji przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Pracownik z dłuższym
stażem pracy, otrzymując wynagrodzenie na poziomie
minimalnego wynagrodzenia za pracę, może mieć niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez lub z krótkim stażem pracy) wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości.
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W praktyce powoduje to niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników posiadających
dłuższy staż pracy, których wynagrodzenie zasadnicze
bywa niższe niż osób dopiero rozpoczynających pracę
zawodową. Dotyczy to sytuacji, w których wynagrodzenie zasadnicze osób nieuprawnionych do dodatku za
staż pracy kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest corocznie podwyższane
w związku ze wzrostem tego wynagrodzenia. Jednocześnie pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym otrzymują wynagrodzenie w takiej samej wysokości, wliczając w to zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i dodatek za staż pracy. W takich przypadkach
– zauważają projektodawcy – przedmiotowy dodatek
przestaje pełnić rolę formy gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem.
Potwierdzenie takiej argumentacji odnajdujemy w przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Zgodnie z jej art. 6 ust. 4 przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia pracownika z obowiązującą wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę brane są
pod uwagę wszystkie przysługujące pracownikowi
składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające
ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki
zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny
Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych,
z wyjątkiem składników wymienionych w ust. 5 tego
artykułu, tj.: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do
pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze
nocnej. Odesłanie do kategorii wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównywaniu wynagrodzenia
pracownika z wysokością minimalnego wynagrodzenia
za pracę nie uwzględnia się także wypłat z tytułu
udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników
jednostek sfery budżetowej.
Warto mieć na uwadze, że zgodnie z konstrukcją ustawową minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to
łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas
pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem
zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do

wynagrodzeń osobowych (z zastrzeżeniem art. 6 ust. 5
ustawy), w tym również dodatek za staż pracy.
Przepisy Kodeksu pracy (dalej: k.p.) z kolei, oprócz obowiązkowych składników wynagrodzenia, przewidują
także możliwość wypłacania pracownikom składników
dodatkowych. Zgodnie z art. 78 § 2 k.p. w celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się, w trybie przewidzianym w art. 771–773 k.p., wysokość oraz zasady
przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za
pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy. Jednym z takich dodatkowych składników płacowych może być dodatek za staż
pracy, którego wysokość zależy od osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia.
Podkreślić należy, że dodatek za staż pracy nie ma charakteru powszechnego. Z mocy prawa przysługuje on
niektórym grupom zawodowym, w tym pracownikom
jednostek sfery budżetowej. Zasady przyznawania i wypłacania dodatku za staż pracy różnym kategoriom pracowników sfery budżetowej określają stosowne ustawy
i rozporządzenia. Najczęściej regulacje te przewidują,
że ww. dodatek przysługuje pracownikowi po pięciu latach pracy, w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy
dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego.
Pracownicy spoza sfery budżetowej mogą otrzymywać
dodatek za staż pracy, wówczas pracodawcy we własnym zakresie ustalają warunki wynagradzania pracowników (w tym wypłacania określonych składników wynagrodzenia), stosownie m.in. do rodzaju prowadzonej
działalności i możliwości finansowych. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych u tych pracodawców regulują przede wszystkim przepisy zakładowe, tj. ponadzakładowe i zakładowe układy zbiorowe
pracy lub regulaminy wynagradzania, a w przypadku
pracodawcy niezobowiązanego do wydania regulaminu
wynagradzania – postanowienia umów o pracę (art.
771, art. 772 i art. 29 k.p.). Jeżeli obowiązujące u danego
pracodawcy regulacje płacowe przewidują taki składnik
wynagrodzenia jak dodatek za staż pracy, określają jego
wysokość i zasady przyznawania.
Przedmiotowy projekt ustawy został w toku dyskusji
pozytywnie zaopiniowany przez stronę pracodawców
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i stronę pracowników Rady Dialogu Społecznego,
czego wyrazem było stanowisko Zespołu oraz uchwała
Nr 68 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyłączenia
z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego.
Dokonując oceny projektu ustawy OPZZ wskazało, że
konieczne jest poddanie dalszej analizie wszystkich
składników, które są uwzględniane przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia m.in. dodatków do wynagrodzeń za pracę w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych oraz deputatów w naturze.
W toku dyskusji partnerzy społeczni uznali, że wprowadzenie zawartego w projekcie ustawy rozwiązania zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia oraz poprawi sytuację pracowników otrzymujących płacę na niższym poziomie.
Zwiększy ponadto motywację pracowników i ich przywiązanie do miejsca pracy, co jest szczególnie istotne
w obecnej sytuacji na rynku pracy. Strona pracodawców
i strona pracowników zgodziła się rozważyć w trakcie
dalszych prac w Zespole problemowym ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych rozwiązanie, aby
docelowo minimalne wynagrodzenie stało się kategorią
jednoskładnikową, wynagrodzeniem zasadniczym, co
przywróciłoby właściwą funkcję dodatkom i innym
składnikom wynagrodzenia. Dlatego za konieczne
uznała niezwłoczne przystąpienie do rozmów na temat
wyłączenia innych dodatków z wynagrodzenia. W tym
celu zwróciła się do strony rządowej o pilne przedłożenie Radzie Dialogu Społecznego analizy skutków wyłączenia wszystkich dodatków z wynagrodzenia minimalnego.
Uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 19 lipca 2019
r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. poz. 1564) wejdzie w życie z dniem
1 stycznia 2020 r.
Posiedzenie Zespołu w dniu 11 marca 2019 r.
Przedmiotem prac było omówienie projektu ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
ustawy – Ordynacja podatkowa.
Projekt ustawy zakładał wprowadzenie nowej matrycy
stawek podatku od towarów i usług (VAT), przy założeniu radykalnego uproszczenia systemu stawek opartego na trzech filarach: prostota – przejrzystość – przyjazność
stosowania.
Celem
zaproponowanych

rozwiązań było uproszczenie systemu stawek podatku
VAT, co – według projektodawców – miało pozytywnie
wpłynąć na prowadzenie działalności gospodarczej.
W efekcie uproszczenia systemu zmianie miały ulec
także same stawki podatku od towarów i usług dla niektórych towarów. Strona rządowa zapewniła partnerów
społecznych, że planowane zmiany nie mają celu fiskalnego, natomiast mają uprościć system i zdecydowanie
ograniczyć niekonsekwencje w stosowaniu stawek
VAT - uporządkowane stawki obniżone, będą miały budżetowo neutralny charakter, a uproszczenie stawek powinno dać impuls prorozwojowy.
W trakcie dyskusji partnerzy społeczni zaapelowali
o niepodnoszenie stawki podatku VAT na napoje owocowe, wskazując, że oznaczać to będzie m.in. zwiększenie ceny detalicznej napojów o ok. 18%, zmniejszenie
ich produkcji i zapotrzebowania przemysłu na owoce
nawet o 150 tys. ton rocznie. OPZZ zwróciło uwagę, że
zmniejszenie produkcji napojów owocowych wynikające ze spadku popytu spowoduje w konsekwencji redukcję zatrudnienia w zakładach przetwórczych, mogącą sięgnąć w niesprzyjających warunkach nawet kilkanaście procent.
W rezultacie uzgodniono, stanowisko strony społecznej
w powyższej sprawie, w którym wskazano na zagrożenia wynikające z propozycji podwyższenia stawki VAT
z 5% do 23% na napoje owocowe z co najmniej 20%
zawartością soku. Zespół stwierdził, że nieakceptowalne jest, aby wyłącznie przedsiębiorcy z branży przetwórstwa owoców i warzyw, rolnicy, sadownicy
i ogrodnicy mieli sfinansować koszt wprowadzanych
zmian. Ostatecznie Sejm wprowadził do projektu
ustawy postulowaną przez partnerów społecznych
zmianę. W nowelizacji ustawy o VAT zapisano, że napoje z zawartością co najmniej 20% soku objęte będą
5-procentową stawką VAT.
Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja dotycząca przeglądu systemu podatkowego oraz pozapłacowych kosztów pracy w Polsce. Partnerzy społeczni
wskazali obszary, który powinny stać się przedmiotem
debaty w trakcie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. OPZZ zaproponowało, aby dyskusja na forum Zespołu skupiła się m.in. wokół następujących kwestii:
kwota wolna od podatku, odmrożenie progów podatkowych, pracownicze koszty uzyskania przychodu.
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OPZZ zaapelowało ponadto o zmianę przepisów ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, dotyczących obowiązku składania przez
związki zawodowe deklaracji podatkowej CIT-8 i sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
OPZZ wniosło o przywrócenie obowiązujących do dnia
31 grudnia 2018 roku przepisów pozwalających osobom prawnym zatrudniającym nie więcej niż pięciu pracowników i nie korzystających z usług biura rachunkowego na składanie do urzędu skarbowego, w formie dokumentu pisemnego, rocznego zeznania podatkowego
na formularzu CIT-8.

jest także dalsze systematyczne zmniejszanie stopy bezrobocia. W 2019 r. stopa bezrobocia spadnie do 3,6%,
a w 2020 r. ukształtuje się na poziomie 3,3%. Rząd zapewnił partnerów społecznych, że pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokiego tempa wzrostu konsumpcji prywatnej, presja inflacyjna w gospodarce
w 2018 r. pozostała na niskim poziomie. Średnio w całym 2018 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych były
o 1,6% wyższe niż rok wcześniej.

a) wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej;

W trakcie posiedzenia pracodawcy nie wyrazili zgody
na szybszy wzrost płacy minimalnej, zgodnie z Pakietem Działań Antykryzysowych, oraz wyższą dynamikę
płac w gospodarce narodowej. OPZZ opowiedziało się
za dalszym podnoszeniem płacy minimalnej i wynagrodzeń w sferze budżetowej. Zwróciło także uwagę na następujące kwestie: relacja funduszu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej w stosunku do PKB;
podniesienie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu; waloryzacja skali podatkowej; sposób powstania
i generowania oszczędności gospodarstw domowych;
dochody z podatku CIT; odmrożenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; tzw. „test przedsiębiorcy”; likwidacja tzw. 30-krotnosci w opłacaniu
składek emerytalno-rentowych.

b) minimalnego wynagrodzenia za pracę;

Posiedzenie Zespołu w dniu 28 maja 2019 r.

c) emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przedmiotem obrad była analiza systemu podatkowego
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT). W pierwszej części posiedzenia Ministerstwo Finansów przedstawiło informację na temat podsumowania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. Następnie odbyła się dyskusja nad
wprowadzeniem koniecznych zmian do ustawy o podatku dochodowym PIT.

Posiedzenie Zespołu w dniu 10 maja 2019 r.
W trakcie obrad odbyła się dyskusja na temat Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022
(WPFP) oraz bieżącej prognozy wielkości makroekonomicznych na najbliższe lata. Dyskutowano także nad
wypracowaniem przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady Dialogu Społecznego wspólnej propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku:

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022
przedstawia średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2022 r.
WPFP był podstawą przygotowania projektu ustawy
budżetowej na 2020 r. Głównym elementem WPFP jest
„Program konwergencji. Aktualizacja 2019”, który do
został przedłożony Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin.
Strona rządowa prezentując WPFP zauważyła, że
w 2018 r. Polska była jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE i w kolejnych latach pozostanie pod
tym względem w czołówce, zwłaszcza na tle największych gospodarek. W 2019 r. oczekiwane jest stosunkowo łagodne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 4%. W 2020 r. PKB wzrośnie realnie o 3,7%,
a w 2021 r. i 2022 r. odpowiednio o 3,4% i 3,3%. Przewiduje się, że w 2019 r. liczba osób pracujących w gospodarce nieznacznie wzrośnie. Do 2022 r. oczekiwane

OPZZ wskazało, że rozpoczęte prace Rady Dialogu
Społecznego nad oceną systemu podatkowego w Polsce
toczą się równolegle z działaniami legislacyjnymi rządu
w zakresie zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W czerwcu 2019 r. rząd zapowiedział wprowadzenie ważnych zmian dotyczących
podwyższenia zryczałtowanych kosztów uzyskania
przychodów dla pracowników, obniżenia stawki podatkowej PIT z 18% do 17% oraz zwolnienia z podatku PIT
osób w wieku do 26 lat. OPZZ wskazało, że niewątpliwie są to rozwiązania, które wymagają pogłębionej analizy i zajęcia stanowiska przez partnerów społecznych
w
ramach
przeprowadzanej
oceny
systemu
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podatkowego. Uwzględniając, że cześć zaproponowanych przez rząd propozycji legislacyjnych wejdzie
w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku powstaje pytanie
o tempo prac legislacyjnych, w tym o przestrzeganie
przez stronę rządową ustawowo określonych terminów
przeprowadzania konsultacji społecznych. Niepokoi
w szczególności, że uchwalenie zaproponowanych
przez rząd rozwiązań podatkowych nastąpi przed zakończeniem prac Rady Dialogu Społecznego nad oceną
systemu podatkowego. W konsekwencji – alarmowało
OPZZ – efekty prac Rady Dialogu Społecznego nie
będą mogły zostać uwzględnione przy wprowadzaniu
wyżej wymienionych propozycji legislacyjnych.
Odnosząc się do oceny funkcjonowania przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych, OPZZ zauważyło, że regulacje te ograniczają efektywność działań
państwa w zakresie pomocy rodzinie. Zwróciło uwagę,
że nielicznymi rozwiązaniami podatkowymi o charakterze prorodzinnym są: ulga na dziecko, możliwość
wspólnego opodatkowania dochodów małżeństwa oraz
osób samotnie wychowujących dzieci. Instrumenty te,
z pewnością, należy uznać za ważne, ale niewystarczające w kontekście skali niezaspokojonych potrzeb społecznych.
W ocenie OPZZ dla oceny funkcjonowania przepisów
ustawy o PIT istotna jest analiza relacji między opodatkowaniem kapitału i pracy. Polski system podatkowy
bardziej obciąża osoby o niskich dochodach niż osoby
o dochodach wysokich. Efektywne obciążenie podatkowe przy umowie o pracę wynosi około 37%, niezależnie od tego czy dana osoba otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej czy powyżej płacy
minimalnej. Dlatego klin podatkowy powinien być bardziej progresywny. W przypadku umów cywilnoprawnych praktycznie nie ma różnicy w efektywnym obciążeniu podatkiem niskich i wysokich dochodów, a opodatkowanie umów cywilnoprawnych jest wyraźnie niższe niż umów o pracę – średnio o około 10 punktów
procentowych. Taki stan rzeczy utrwala dualizm rynku
pracy.
W przypadku własnej działalności gospodarczej z kolei
przeciętne i wysokie dochody są znacząco niżej opodatkowane niż umowa o pracę, co skłania podatników
o wysokich dochodach do fikcyjnego samozatrudnienia.
Z wyżej wymienionych powodów OPZZ wskazało, że
rząd powinien zmniejszyć opodatkowanie pracy.

Obowiązujące przepisy skutkują bowiem wysokim rozwarstwieniem dochodowym społeczeństwa, któremu
sprzyjają niezmienione od lat stawki podatku PIT (18%
i 32%). Skala podatkowa jest tylko z pozoru progresywna; de facto ma charakter liniowy, bowiem podatek
18% płaci 96,5% podatników, a podatek 32% tylko
3,5% najbogatszych osób. Ponadto utrzymywane od
wielu lat zamrożenie progów podatkowych oznacza,
w związku z inflacją, realny wzrost opodatkowania
i większe obciążenie osób o niskich dochodach. Kwota
wolna od podatku wzrosła po wielu latach, ale dopiero
w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jej wymiar kwotowy (8000 zł) jest niewystarczający i dotyczy
tylko niektórych podatników. Zryczałtowane koszty
uzyskania przychodu (111,12 zł miesięcznie) są na bardzo niskim poziomie i nie rekompensują kosztów, które
ponosi pracownik w pracy. Dodatkowo wysokie stawki
podatku od towarów i usług nie sprzyjają osobom o niskich dochodach. Stawki tego podatku zostały podwyższone w 2011 roku z poziomu 7% do 8% oraz z 22% do
23% i miały obowiązywać do 2013 r., jako rozwiązanie
okresowe. Obowiązują do dziś, a największe koszty
tego ponoszą osoby najbiedniejsze.
W tej sytuacji, w ocenie OPZZ, priorytetowym celem
rządu winno być zmniejszenie obciążeń podatkowych
osób o najniższych dochodach. W tym celu OPZZ zaapelowało o wprowadzenie zmian w systemie podatkowym, polegających m.in. na:
•

•
•
•
•
•
•

wprowadzeniu silniejszej progresji podatkowej
poprzez ustanowienie nowych stawek i progów
podatkowych;
zmianie zasad ustalania kwoty wolnej od podatku;
znacznym podwyższeniu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
zlikwidowaniu 19% podatku liniowego PIT dla
przedsiębiorców;
zwiększeniu roli podatków majątkowych;
zmianie niektórych przepisów dotyczących
zwolnień przedmiotowych (art. 21);
umożliwieniu podatnikowi odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym składki opłaconej
na rzecz związku zawodowego lub też ustanowienia innego rozwiązania pozwalającego osiągnąć podobny skutek, co zapewni równe traktowanie członków związków zawodowych i organizacji pracodawców.
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Posiedzenie Zespołu w dniu 24 czerwca 2019 r. –
wspólnie z Zespołem problemowym ds. ubezpieczeń
społecznych

pracy związanym z cyfryzacją i automatyzacją, które
powodują potrzebę przekwalifikowania pracowników,
których miejsca pracy będą zastępowane przez roboty.

Tematem posiedzenia było omówienie Założeń projektu budżetu państwa na 2020 r. (dalej: Założenia).

OPZZ wskazało, że w Założeniach brak jest informacji
o podnoszonych od wielu lat przez OPZZ postulatach,
dotyczących:

W Założeniach przyjęto w nich, że w latach 2019 i 2020
realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio: 4% oraz 3,7%. Tempo wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych w latach 2019-2020 wyniesie
odpowiednio: 1,8% i 2,5%. Rząd założył także, że
w 2019 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 2,2%,a w kolejnym roku o następne
0,5%. Pozwoli to kontynuować spadkową tendencję odnoszącą się do stopy bezrobocia, która (rejestrowana) na
koniec 2019 r. spadnie do 5,5%, a na koniec 2020 r. wyniesie 5,1% wobec 5,8% z końca 2018 r.
OPZZ wyraziło negatywną opinię w sprawie Założeń
projektu budżetu państwa na rok 2020. Wskazało, że
skoro rząd zapewnił w przedłożonym do zaopiniowania
dokumencie, że perspektywy rozwoju polskiej gospodarki pozostają dobre, a fundamenty finansów publicznych nie są zagrożone, to mamy prawo oczekiwać od
rządu działań ukierunkowanych na zapewnienie szybszego wzrostu dochodów z pracy najemnej, wyższej
waloryzacji rent i emerytur, wsparcia kodeksowych
form zatrudnienia, zmniejszenia negatywnych konsekwencji dualizmu rynku pracy oraz zmian w podatkach,
które w sposób efektywny i sprawiedliwy zmniejszą
opodatkowanie pracy. W Założeniach brak jest jednak
zapowiedzi podjęcia takich działań. Tym samym OPZZ
negatywnie oceniło propozycje strony rządowej dotyczące wzrostu w 2020 roku płac w państwowej sferze
budżetowej i minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
proponowaną podwyżkę rent i emerytur. Podobnie oceniło propozycje złożone w powyższych kwestiach przez
organizacje pracodawców.
OPZZ podkreśliło również, że ocena sytuacji na rynku
pracy nie zależy tylko od stopy bezrobocia, ale głównie
od wskaźnika aktywności zawodowej, a ten jest na niskim poziomie. Zwróciło uwagę, że przed polskim rynkiem pracy w dłuższej perspektywie stoją poważne wyzwania związane z negatywnymi trendami demograficznymi, niewykorzystanymi zasobami pracy, niedopasowaniem kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, rozpowszechnieniem niestabilnych form zatrudnienia, segmentacją rynku pracy, a także przeobrażeniem rynku

•
•
•
•

odmrożenia skali podatkowej;
zmiany zasad ustalania kwoty wolnej od podatku;
pełnego odmrożenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
zwaloryzowania wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę, która pozostaje niezmieniona od 2003 roku (760 zł).

W tej sytuacji OPZZ podtrzymało postulaty płacowe
oraz oczekiwanie dotyczące wzrostu rent i emerytur, zawarte w przekazanym stronie rządowej 21 maja 2019
roku wspólnym stanowisku strony związkowej.
Oceniając podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
OPZZ podniosło, że w Założeniach prognozuje się, że
głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy. Zawarte w Założeniach prognozy makroekonomiczne dotyczące dynamiki PKB i inflacji są realistyczne, choć należy spodziewać się wyższego niż zapisano w Założeniach tempa wzrostu inflacji w 2019
i 2020 roku. Istotnym źródłem niepewności jest bowiem
kształtowanie się cen ropy naftowej oraz innych surowców energetycznych na rynkach światowych oraz planowane zmiany regulacyjne w kraju przekładające się
na ceny energii. Niestety OPZZ nie odnajduje w Założeniach informacji o planowanych działaniach rządu na
rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania wzrostu cen energii na budżety gospodarstw domowych i inflację.
OPZZ zauważyło, że na potrzeby Założeń przyjęto scenariusz makroekonomiczny, który zakłada, że najbardziej istotnym składnikiem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna, wspierana przez dalszy wzrost inwestycji i innowacyjności gospodarki. Analiza Założeń pozwala jednak stwierdzić, że istnieje sprzeczność pomiędzy Założeniami i Strategią na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR) w tym zakresie. Rząd nie zrealizuje bowiem wskaźników dotyczących ww. komponentów
PKB w założonym przez siebie okresie.
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OPZZ argumentowało w trakcie posiedzenia, że przynoszące korzyści gospodarce i obywatelom transfery
socjalne wzmacniają popyt wewnętrzny. Warto jednak
mieć na uwadze, że lepszym instrumentem stymulowania gospodarki są wynagrodzenia. Stopniowo wchodzimy w okres spowolnienia gospodarczego. Z tego powodu, już dzisiaj, rząd powinien podjąć kroki, które
stworzą przestrzeń do szybszego wzrostu wynagrodzeń
w gospodarce narodowej. Na taką potrzebę zwraca
także uwagę rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to konieczne, ponieważ przez okres
transformacji płace w Polsce rosły wolniej niż PKB
i wydajność pracy. Produkt krajowy brutto wzrósł w latach 2000-2018 o 93%, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie realne brutto w gospodarce narodowej zwiększyło się o 68% W konsekwencji, w 2018 roku, zmniejszył się udział płac w PKB do 49% PKB (średnia unijna
55,6% PKB).
OPZZ zauważyło także, że tak długo jak wynagrodzenia
nie będą odzwierciedlały rosnącej wydajności pracy
i tempa wzrostu produktu krajowego brutto nie uda się
osiągnąć w 2030 roku, zgodnie z założeniami SOR,
średniego poziom płac notowanego w Unii Europejskiej. Na tym polu Polska ma poważne zaległości.
Z tego m.in. powodu OPZZ jest zaniepokojone prognozowanym na rok 2020 spadkiem dynamiki funduszu
płac w gospodarce narodowej. Spadek dynamiki funduszu płac może z kolei negatywnie wpłynąć na dynamikę
spożycia prywatnego, która zmniejszy się z 4% w 2019
roku do 3,8% w 2020 roku.
OPZZ podniosło, że możliwość zwiększenia dynamiki
wzrostu płac w Polsce, zgodnie z postulatem OPZZ,
uzasadniają wyniki finansowe przedsiębiorstw. Większość działających w Polsce firm jest rentowna i wykazuje zysk. Zysk netto wykazało w 2018 roku 80% ogółu
przedsiębiorstw. Pomimo to wynagrodzenia pracujących nie odzwierciedlają dobrej sytuacji finansowej
firm, niskich kosztów pracy oraz przeciętnej przepracowanej liczby godzin pracy. Uwzględniając powyższe
OPZZ zaproponowało, aby minimalne wynagrodzenie
za pracę w przyszłym roku wzrosło o 12%, do kwoty
2520 zł, tj. o 189 zł netto. Tym samym OPZZ nie zaakceptowało rządowej propozycji wzrostu minimalnego
wynagrodzenia za pracę w wysokości 2450 zł, ponieważ jej wejście w życie spowodowałoby pogorszenie
relacji płacy minimalnej do płacy przeciętnej, z deklarowanych przez rząd 47,2% w roku 2019 do 46,9%

w roku 2020. Stwierdziło, że rządowa propozycja oddala w istocie Polskę od osiągnięcia przez płacę minimalną poziomu 50% płacy przeciętnej.
OPZZ negatywnie oceniło ponadto propozycję strony
rządowej, aby średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2020 roku
wyniósł 106,0 % i zaproponowało ustanowienie wskaźnika na poziomie 115,0%. Zauważyło, że obecny poziom płac zmniejsza zainteresowanie pracą w sferze budżetowej, co prowadzi do erozji kadr w sektorze publicznym i hamuje rozwój państwa. W wielu jednostkach budżetowych wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest niższa od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dlatego OPZZ wniosło, aby przyspieszyć w Radzie Dialogu Społecznego prace nad
zmianą dotychczasowego modelu kształtowania płac
w sferze budżetowej i wypracować systemowe rozwiązania w tym zakresie.
OPZZ podniosło, że w Założeniach nie odnajduje oczekiwanej zapowiedzi kompleksowej reformy prawa podatkowego. Oznacza to, że rząd nie przewiduje w 2020
roku przeprowadzenia istotnych zmian prawa podatkowego. Sytuację tę oceniło negatywnie i wskazało, że
obecnie najlepiej zarabiający podatnicy płacą proporcjonalnie zbyt niskie podatki. W tej sytuacji priorytetowym celem rządu winno być zmniejszenie obciążeń podatkowych osób o najniższych dochodach. W tym celu
OPZZ postuluje wprowadzenie zmian w systemie podatkowym, polegających m.in. na:
•

•
•
•
•

wprowadzeniu silniejszej progresji podatkowej
poprzez ustanowienie nowych stawek i progów
podatkowych;
zmianie zasad ustalania kwoty wolnej od podatku;
znacznym podwyższeniu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
zlikwidowaniu 19% podatku liniowego PIT dla
przedsiębiorców;
przywróceniu stawek podatku VAT w wysokości 7% i 22%, podwyższonych w 2011 roku
o 1 p.p.

Uwzględniając, że w Założeniach brak jest propozycji
rządu dotyczącej wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 roku, OPZZ wniosło
o pełne odmrożenie w 2020 roku wysokości odpisu dla
wszystkich grup zawodowych.
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Odnosząc się do kwestii emerytur OPZZ wskazało na
zbyt optymistyczną prognozę sytuacji na rynku pracy,
która powinna uwzględniać nie tylko stopę bezrobocia,
ale również wskaźnik aktywności zawodowej na rynku
pracy (wśród 13,5 mln osób nieaktywnych zawodowo
jest 0,5 mln w wieku aktywności zawodowej). W ocenie
OPZZ należy w większym stopniu skierować środki na
aktywizację zawodową, aby zwiększać wskaźnik aktywności zawodowej.
W toku dyskusji strona pracodawców zaproponowała,
aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych w 2020 r. został ukształtowany zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. na poziomie średniorocznego
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz
20% realnego wzrostu przeciętego wynagrodzenia
w poprzednim roku kalendarzowym.
Strona związkowa wskazała, że wskaźnik waloryzacji
emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2019 r., o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i renetach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększony o co najmniej 50% realnego
wzrostu przeciętego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.
Jednocześnie podkreśliła potrzebę systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń
emerytalno-rentowych w taki sposób, aby zapewnić
utrzymanie siły nabywczej tych świadczeń, uwzględniając jednocześnie wzrost gospodarki krajowej.
W tej sytuacji nie wypracowano wspólnego stanowiska
w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. w części dotyczącej realnego wzrostu płac, zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy
o emeryturach i rentach z Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Posiedzenie Zespołu w dniu 24 czerwca 2019 r.
Przedmiotem debaty był projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Ministerstwo Finansów poinformowało partnerów społecznych, że projekt ustawy ma na celu zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze

stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej oraz
z umów zlecenia, otrzymanych przez podatnika do
ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Podkreślono, że zwolnienie będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. Przewidywana w projekcie ustawy podatkowej zmiana pozwoli
młodym ludziom łatwiej rozpoczynać pracę i równocześnie da możliwość powrotu na rynek pracy osobom pracującym w szarej strefie.
OPZZ negatywnie odniosło się do trybu i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych. Wskazało, że zaproponowane rozwiązanie nie rozwiązuje kompleksowo, zgodnie z intencją projektodawców, problemów
ludzi młodych – grupy społecznej szczególnie narażonej
na bezrobocie. Rząd nie przedstawił bowiem w projekcie ustawy propozycji działań, które ograniczyłyby dualizm rynku pracy i zapobiegły narastającemu problemowi świadczenia pracy przez ludzi młodych na podstawie umów cywilnoprawnych, w oparciu o fikcyjne
samozatrudnienie i na bezpłatnych stażach. W ocenie
OPZZ realnym i wymagającym pilnej interwencji rządu
problemem są właśnie niskiej jakości miejsca pracy,
które nie zapewniają dostępu do bezterminowych umów
o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Problemem
wciąż pozostaje także traktowanie stażystów jako darmową siłę roboczą. Wyzwaniem jest ponadto aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych lub pozostających
poza rynkiem pracy – i to we wszystkich grupach wiekowych, a nie tylko do 26-go roku życia. OPZZ wskazało, że jeśli rzeczywiście rząd zamierza pomóc ludziom młodym, powinien niezwłocznie rozwiązać wyżej wymienione problemy.
OPZZ przypomniało ponadto, że zaproponowana
zmiana podatkowa nie rozwiązuje również systemowo
problemu, jakim jest niesprawiedliwy i odbiegający od
zachodnich standardów polski system podatkowy.
Większość państw Unii Europejskiej stosuje progresywny klin podatkowy, co oznacza, że osoby o wysokich zarobkach obciążone są podatkami i składkami
bardziej niż osoby o niskich zarobkach. System podatkowy w Polsce jest natomiast regresywny – bardziej obciąża osoby o niskich dochodach niż osoby o dochodach
wysokich.
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W tej sytuacji OPZZ zaproponowało, aby jedynym kryterium, które różnicuje opodatkowanie podatników był
dochód a nie wiek. W przeciwnym razie osoba do 26go roku życia zarabiająca np. 7 tysięcy złotych miesięcznie nie zapłaci podatku od wynagrodzenia, podczas gdy osoba powyżej tego wieku, otrzymująca płacę
minimalną, zostanie obciążona 18% podatkiem. Dlatego priorytetem rządu winno być zmniejszenie obciążeń podatkowych osób o najniższych dochodach.
W tym celu OPZZ postuluje wprowadzenie systemowych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych, polegających m.in. na:
•

•
•

wprowadzeniu silniejszej progresji podatkowej
poprzez ustanowienie nowych stawek i progów
podatkowych,
zmianie zasad ustalania kwoty wolnej od podatku,
znacznym podwyższeniu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Ostatecznie Sejm zaakceptował przedłożenie rządowe
i 4 lipca 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394).
Posiedzenie Zespołu w dniu 10 lipca 2019 r.
W porządku obrad Zespołu przewidziano kontynuację
dyskusji na temat Założeń projektu budżetu państwa na
2020 r. oraz próbę przyjęcia wspólnej propozycji partnerów społecznych w tej sprawie, jak również w zakresie: wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w
2020 r. oraz wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej na 2020 r.
Strona rządowa przedstawiła informację o planowanych
środkach na wynagrodzenia w państwowych jednostkach sfery budżetowej w podziale na poszczególne
grupy pracownicze. Udzieliła także odpowiedzi na pytania partnerów społecznych dotyczące płac, założeń
projektu budżetu państwa na rok 2020 oraz podatkowych inicjatyw rządu. OPZZ zakwestionowało m.in.
przyjęty przez rząd wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok przyszły (102,5%), wskazując na
ryzyko ewentualnej korekty w tym zakresie, skrytykowało tryb prac nad ustawą dotyczącą zerowego PIT-u
dla młodych, jak również skalę planowanej obniżki

podatku PIT (z 18% do 17%) i podniesienia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Odpowiedziało się także za odmrożeniem odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych. W odpowiedzi na nasz
wniosek Ministerstwo Finansów zadeklarowało, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020
będzie wyliczany na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. Dziś brane jest pod uwagę wynagrodzenie z roku 2013. Odpis na jednego zatrudnionego
w tzw. normalnych warunkach pracy wzrósłby wówczas z 1229,30 zł do 1550,25 zł (2020 r.), tj. o 320,95 zł
(26,1%).
Zespół po odbyciu dyskusji doszedł do wniosku, że wypracowanie wspólnego stanowiska strony pracowników
i strony pracodawców w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2020 nie jest możliwe z uwagi na
zbyt duże różnice w ocenie sytuacji makroekonomicznej oraz oczekiwań odnośnie do kształtowania się polityki państwa w zakresie wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej.
W dalszej części obrad Zespół podjął próbę wypracowania projektów stanowisk Rady Dialogu Społecznego
w sprawie: propozycji średniorocznych wskaźników
wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
oraz propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia
za pracę na rok 2020.
Strona rządowa poinformowała, że do konstrukcji Założeń projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjęto
założenie, że wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 106,0% w ujęciu
nominalnym. OPZZ nie wyraziło zgody na proponowany przez rząd wskaźnik wzrostu, podkreślając spadający udział wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej w PKB na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Zdaniem strony związkowej wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynieść nie mniej
niż 15%. OPZZ zaapelowało do pracodawców, którzy
poprali propozycję rządu, o zmianę swojego stanowiska. Ostatecznie nie udało się osiągnąć porozumienia
w tej kwestii.
W zakresie wzrostu płacy minimalnej w 2020 roku osiągniecie kompromisu również było niemożliwe. Strona
rządowa przekonywała, że propozycja strony rządowej
(2450 zł) jest optymalna. Natomiast strona pracodawców potrzymała swoją wspólną propozycję, czyli
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wzrost o 6,1%. OPZZ podtrzymało związkową propozycję wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę do
2520 zł i wskazało, że propozycja rządu, pomimo wzrostu płacy minimalnej o 200 zł, pogorszy relację płacy
minimalnej do płacy przeciętnej, z deklarowanych
przez rząd 47,2% w roku 2019 do 46,9% w 2020 r. Oddala to Polskę od osiągnięcia przez płacę minimalną poziomu 50% płacy przeciętnej i cofa nas do relacji odnotowanej w roku 2015. W tej sytuacji strony pozostały
przy zgłoszonych wcześniej oczekiwaniach a rząd ostatecznie ustalił płacę minimalną na poziomie 2600 zł.
W kolejnym punkcie porządku obrad kontynuowano
dyskusję nad przeglądem systemu podatkowego. Przeanalizowano zgłoszone w ubiegłym miesiącu przez dwie
organizacje związkowe i dwie organizacje pracodawców analizy dotyczące systemu podatkowego, określono wspólne dla stron priorytety oraz przyjęto harmonogram dalszych prac.
Posiedzenie Zespołu w dniu 5 września 2019 r.
Temat obrad był projekt ustawy budżetowej na 2020 r.
Strona rządowa poinformowała, że Rada Ministrów
przyjęła 27 sierpnia br. projekt ustawy budżetowej na
rok 2020 r. Zaplanowano w nim dochody budżetu państwa w kwocie 429,5 mld zł, wydatki na kwotę 429,5
mld zł oraz brak deficytu budżetu państwa. Przyjęto dodatkowo, że wzrost PKB w ujęciu realnym wyniesie
3,7%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%), wzrost przeciętnego rocznego
funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz
emerytur i rent (6,3% - nominalnie), wzrost spożycia
prywatnego w ujęciu nominalnym (6,4%). Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. ma wynieść
5,5% a na koniec 2020 r. 5,1%.
Rząd podkreślił, że w projekcie ustawy budżetowej
przewidziano zrównoważony budżet państwa, tj. budżet, w którym całość jego wydatków pokrywana jest
dochodami. Wskazał, że sytuacja gospodarcza oraz budżetowa pozwoliły uwzględnić w nim korzystne
z punktu widzenia obywateli zmiany po stronie dochodowej w zakresie podatku dochodowego. Poinformował
także, że po stronie wydatkowej budżetu państwa na
2020 r. zabezpieczono niezbędne środki m.in. rozszerzony program „Rodzina 500+”, programy „Mama 4+”,
„Dobry start”, realizację świadczeń rodzinnych zakładającą
podwyższenie
wysokości
zasiłku

pielęgnacyjnego, świadczenia dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, zwiększenie limitu wydatków na
obronę narodową oraz na szkolnictwo wyższe i naukę.
OPZZ wskazało, że projekt budżetu państwa na rok
2020 potwierdza tezę, że polityka rządu w kolejnym
roku nie będzie skutecznie przezwyciężać długoterminowych wyzwań społecznych i gospodarczych kraju
związanych z niską: aktywnością zawodową pracowników i jakością miejsc pracy. Niewystarczające inwestycje przedsiębiorstw i nakłady na badania i rozwój w sektorze prywatnym a zarazem niedostateczny wzrost wydatków państwa na ten cel w związku z równoważeniem
budżetu spowodują, że wzrost innowacyjności gospodarki będzie nieoptymalny wobec konieczności oparcia
konkurencyjności gospodarki o wyższą wartość dodaną.
Przez to projekt budżetu nie będzie w ocenie OPZZ
wspierał skutecznie realizacji celów Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. W rezultacie, koszty wynikające z funkcjonowania państwa będą w kolejnym
roku nadal opierać się głównie na dochodach pracujących zamiast przesuwać ten ciężar w większym stopniu
na osoby prawne i dochody z kapitału.
OPZZ zauważyło, że państwo powinno tworzyć najlepsze warunki do tego, aby poprawa sytuacji materialnej
gospodarstw domowych i wzrost dochodów do ich dyspozycji były oparte o dochody z pracy. Niezbędny jest
wzrost wynagrodzeń, w szczególności płac niskich. Są
to działania kluczowe dla wzrostu jakości miejsc pracy
w kolejnych latach. W projekcie budżetu ten kierunek
działania nie jest skutecznie zrealizowany. Nie kwestionując roli i znaczenia programów socjalnych państwa,
które przyczyniły się m.in. do zmniejszenia ubóstwa
OPZZ zauważyło, że projekt budżetu państwa nie zawiera systemowych rozwiązań, które – po pierwsze
zwiększą dochód do dyspozycji pracujących poprzez
zasadnicze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Po drugie – zaktywizują osoby długotrwale
bezrobotne lub pozostające poza rynkiem pracy – we
wszystkich kategoriach wiekowych.
OPZZ wskazało także, że poważnym zagrożeniem dla
realizacji zawartych w projekcie budżetu państwa rozwiązań społeczno-gospodarczych jest inflacja. Jej prognoza na przyszły rok (102,5 %) jest niepewna w świetle najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących kształtowania się wskaźnika cen
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towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognoz Narodowego Banku Polskiego.
Równoważenie dochodów i wydatków państwa w kolejnym roku zostanie zrealizowane dzięki wzrostowi
gospodarczemu, który będzie opierał się w dalszym
ciągu o konsumpcję, natomiast rola inwestycji wciąż nie
będzie decydująca. OPZZ zauważyło, że rząd powinien
podjąć kroki na rzecz zwiększenia znaczenia inwestycji
w gospodarce, nie tylko inwestycji publicznych, ale
przede wszystkim prywatnych.
OPZZ wskazało, że zrównoważenie budżetu zostało
przedstawione jako jego jeden z największych atutów,
choć brak deficytu budżetowego jest wynikiem nie
tylko zarządzania finansami publicznymi, ale też koniunktury gospodarczej i sytuacji na rynku pracy. Podkreśliło ponadto, że przedstawienie przez rząd zrównoważonego budżetu w 2020 r. nie byłoby możliwe bez
szeregu działań zwiększających dochody państwa, których skutki obciążą także budżety gospodarstw domowych.
W toku dyskusji, przedstawiciel Ministerstwa Finansów
podtrzymał stanowisko w sprawie wskaźnika wzrostu
wynagrodzeń w sferze budżetowej (106,0%) oraz potwierdził brak planów zmian w zakresie kwoty wolnej
od podatku. Ponadto, odpowiadając na wniosek OPZZ
dotyczący zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, potwierdził plany rządu podniesienia w 2020 r.
wysokości tego odpisu do poziomu 1550,25 zł.
Na posiedzeniu Zespołu, wobec rozbieżnych opinii
strony związkowej i strony pracodawców, nie udało się
doprowadzić do porozumienia dotyczącego wspólnego
stanowiska strony społecznej Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2020.
Norbert Kusiak

Rozwiązywanie sporów
zbiorowych w pracach
zespołu problemowego ds. prawa
pracy rady dialogu społecznego
W 2019 r. w pracach Zespołu problemowego ds. prawa
pracy Rady Dialogu Społecznego (zwanego dalej Zespołem) wielokrotnie omawiane były zagadnienia

dotyczące szerokiej nowelizacji ustawy z dnia 23 maja
1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 174 ze zm.) - zwana dalej Ustawą.
Strona pracowników i pracodawców Zespołu w wyniku
pre-konsultacji projektowanych propozycji zmian w
ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dostrzegały potrzebę pochylenia się nad zmianą tychże przepisów.
Podkreślenia wymaga fakt, iż art. 59 ust. 2 Konstytucji
RP stanowi, że związki zawodowe oraz pracodawcy
i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz
do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. Ustawa zasadnicza określa zatem wyraźnie
kto może być stroną w sporze zbiorowym.
Powtórzenie tej reguły znajduje się w ustawie z dnia 23
maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 174 ze zm.) - zwanej dalej
Ustawą. Zgodnie z art. 2 Ustawy, zbiorowe prawa i interesy pracowników są reprezentowane przez związki
zawodowe.
Strona pracownicza może więc być reprezentowana
w sporze zbiorowym tylko przez związek zawodowy.
Uprawnienia takiego nie posiadają inne przedstawicielstwa pracownicze, takie jak np. rady pracowników czy
przedstawiciele pracowników, wybrani w trybie przyjętym u pracodawcy. Sporu zbiorowego nie będzie mogła
zatem wszcząć i prowadzić pozazwiązkowa reprezentacja pracownicza, wybrana przez pracowników do reprezentowania ich praw i interesów. Jeżeli jednak taka reprezentacja pozazwiązkowa powstanie i będzie prowadziła w stosunku do pracodawcy określone działania, to
wszelkie czynności podejmowane przez nią nie stanowią sporu zbiorowego w rozumieniu Ustawy.
Prawo prowadzenia sporu zbiorowego nie jest uzależnione od posiadania przymiotu reprezentatywności
przez dany związek zawodowy. To oznacza, że każda
organizacja związkowa, nawet nieliczna i nieposiadająca dużego znaczenia w zakładzie pracy, może wszcząć
i prowadzić spór zbiorowy. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym Ustawa nie ogranicza liczby sporów
zbiorowych w zakładzie pracy, ani nie przewiduje obowiązku wspólnego występowania przez związki zawodowe (budowania wspólnej reprezentacji), nawet w sytuacji, gdy postulaty związkowe kierowane do pracodawcy są praktycznie takie same. Związki zawodowe
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mogą oczywiście, w celu wywierania większej presji na
pracodawcy czy tez zwiększenia swojej skuteczności
negocjacyjnej, powołać wspólną reprezentację związkową, lecz jest to uzależnione wyłącznie od ich decyzji.
Każda organizacja związkowa ma zatem prawo prowadzić niezależnie i samodzielnie z pracodawcą spór zbiorowy, który wszczęła. Podkreślenia wymaga fakt, iż
większość organizacji uczestniczących w pracach Zespołu pozytywnie zapatruje się na projektowany przepis, iż w zakładzie pracy, w którym działa więcej niż
jedna zakładowa organizacja związkowa, organizacja
związkowa występująca z żądaniami, powiadamia
o tym jednocześnie pozostałe organizacje związkowe
w celu wspólnego prowadzenia rokowań. Jeżeli jednak
wspólna reprezentacja nie zostanie wyłoniona, spór
zbiorowy byłby prowadzony przez zakładowe organizacje związkowe, które przystąpiły do rokowań - warunkiem prowadzenia rokowań byłoby jednak uczestniczenie w nich co najmniej jednej organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 252 – 253 ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019
poz. 263 ze zm.).
Po drugiej stronie sporu zbiorowego występuje pracodawca lub pracodawcy, których prawa i interesy mogą
być reprezentowane przez odpowiednie organizacje
pracodawców. Aby zdefiniować pojęcie „pracodawca”
należy odwołać się do zapisów Kodeksu pracy.
Zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy, pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości
prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one
pracowników. W praktyce najwięcej wątpliwości wywołuje identyfikacja pracodawcy w przypadku przedsiębiorstw wielooddziałowych (wielozakładowych).
W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że cecha
pracodawcy, zwłaszcza w odniesieniu do jednostek organizacyjnych stanowiących część osoby prawnej (np.
oddziały), odnosi się do samodzielnego zatrudniania
pracowników, jeżeli taka kompetencja wynika z przepisów normujących ich wewnętrzny status prawny. Jeżeli
natomiast wewnętrzna jednostka organizacyjna jest
upoważniona do zawierania umów o pracę w imieniu
kierownictwa podmiotu, w skład którego wchodzi (lub
nawiązywania w inny sposób stosunków pracy), z osobami przyjmowanymi w niej do pracy, to sama nie jest
pracodawcą, lecz zatrudnia pracowników w imieniu
pracodawcy, którym jest wielozakładowy podmiot zatrudniający – pracodawca[1].

Warto nadmienić, że Państwo i Rząd nie są pracodawcami w rozumieniu Ustawy i nie mogą być stroną w sporach zbiorowych[2]. W pracach Zespołu nie brakowało
jednak głosów, iż przepisy winny przewidywać także
możliwość wszczęcia sporu wobec władzy publicznej
poprzez wskazanie, że stroną sporu winien być jednak
minister lub inny organ reprezentujący państwowe jednostki budżetowe, a także wójt (burmistrz, prezydent
miasta) starosta, marszałek województwa, przewodniczący zarządu związku samorządowego reprezentujący
samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe
zakłady budżetowe. Wszczęcie sporu zbiorowego wobec władzy publicznej winno wykluczać możliwość
wszczęcia sporu wobec pracodawcy.
Zgodnie z art. 1 Ustawy, spór zbiorowy może dotyczyć
warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz
praw i wolności związkowych pracowników lub innych
grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Zamieszczony w Ustawie katalog
jest ogólny i szeroki, co wielokrotnie powoduje trudności interpretacyjne w ocenie, czy żądania związku zawodowego mieszczą się w przedmiocie sporu zbiorowego, czy też wykraczają poza Ustawę. Wątpliwości
potęguje również fakt, że pojęcia występujące
w art. 1 Ustawy nie mają jednoznacznych definicji
w prawie pracy.
Partnerzy społeczni podczas pracy Zespołu podkreślali,
iż duży kłopot stanowi właśnie sam przedmiot sporu.
Istotne byłoby badanie w szybkim trybie przez sąd legalności sporu zbiorowego, strajku. Podnoszone było, iż
w prace Zespołu powinno być zaangażowane Ministerstwo Sprawiedliwości, aby podjąć dyskusję w zakresie
szybkiego przebiegu postepowania w sprawie kontroli
legalności sporu zbiorowego. Przedstawiciele strony
związkowej wskazywali nawet na konieczności znowelizowania przepisów pod kątem domniemania legalności sporu zbiorowego.
Uzgodnione zostało, iż po wypracowaniu konkretnych
propozycji przez Zespół w sprawie kontroli legalności
sporu, Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej wystąpi do Ministerstwa Sprawiedliwości. Stronie
rządowej zależy na doprecyzowaniu zakresu przedmiotowego sporu zbiorowego ponieważ, jeżeli sąd ma orzekać i zajmować się legalnością, przepisy muszą być precyzyjne. W sprawie sporu z władzą publiczną
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i pracodawcą ekonomicznym, ma zostać przygotowana
konkretna propozycja zapisu.
Istotnym i często kluczowym etapem sporu zbiorowego
jest mediacja. Prowadzona jest ona wtedy, gdy strona,
która wszczęła spór, podtrzymuje zgłoszone żądania.
Mediacja co do zasady różni się od etapu rokowań tym,
że:
•

•

pojawia się w sporze mediator – czyli osoba
mająca pomóc stronom w osiągnięciu porozumienia, a jednocześnie dająca gwarancję bezstronności i niezależności od pracodawcy
i związku zawodowego,
postępowanie mediacyjne prowadzone jest
tylko i wyłącznie na wniosek strony, która
wszczęła spór, czyli związku zawodowego.

W pracach Zespołu w ostatnim roku wiele poświęcone
zostało procedurze mediacji. W myśl przepisów Ustawy
mediatora ustalają wspólnie strony sporu zbiorowego.
Ustawodawca daje stronom sporu prawo do swobodnego wyboru mediatora, który - zdaniem stron - może
pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Może być to dowolnie
wybrana osoba, jednak powinna ona dawać gwarancję
bezstronności, poufności, a także posiadać doświadczenie i wiedzę w zakresie niezbędnym do prowadzenia
mediacji. Nie ma przeszkód, aby mediatorem był np.
były lub obecny pracownik, byli członkowie zarządu
firmy lub też osoby z danego miasta, regionu cieszący
się autorytetem i zaufaniem stron.
Podkreślić należy, że termin na uzgodnienie mediatora
wynosi 5 dni, który powinien być liczony od dnia podpisania protokołu rozbieżności z rokowań[3]. Nic nie
stoi na przeszkodzie, aby strony porozumiały się co do
dłuższego terminu na wybranie mediatora. Jeżeli strony
tak uzgodnią, to spór mogą prowadzić jednocześnie
dwaj mediatorzy (np. po jednym zaproponowanym
przez każdą ze stron sporu) lub większa ich liczba.
Jeżeli strony nie wybiorą wspólnie mediatora we wskazanym terminie, to wówczas dalsze postępowanie jest
prowadzone z udziałem mediatora wskazanego - na
wniosek jednej ze stron - przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z listy prowadzonej przez to ministerstwo.
Prace Zespołu koncentrowały się głównie na ustaleniu
kryteriów wpisu na listę mediatorów. Ich wyrazem stała
się uchwała Nr 35 Rady Dialogu Społecznego z dnia
18 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wpisu

mediatorów na listę ustaloną przez ministra właściwego
do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. W trakcie trwającej na forum zarówno Zespołu jak i Rady Dialogu Społecznego dyskusji na temat nowelizacji przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
uznano za zasadne ustalenie zasad wpisu na listę ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy
w uzgodnieniu przez ministra właściwego do spraw
pracy.
Rada Dialogu Społecznego uznała, iż brak było przepisów określających warunki odnoszące się do kwalifikacji mediatora. Wymagane było jedynie, aby dawał on
gwarancję bezstronności. Nie był określony dokładny
tryb ustalania listy mediatorów – w przeciwieństwie do
np. przepisów regulujących postępowanie mediacyjne
w odniesieniu do mediatorów w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Zatem
postanowione zostało, iż w celu unormowania tychże
kwestii do czasu wprowadzenia nowych rozwiązań,
które kompleksowo regulowałby przepisy dotyczące
rozwiązywania sporów zbiorowych przyjęte zostaną dokładne zasady wpisu mediatorów na listę. Wśród nich
określono zostało, iż mediatorem z listy ministra właściwego do spraw pracy może by osoba, która:
•
•
•
•

ukończyła 26 lat,
korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną
zdolności do czynności prawnych,
zna język polski w mowie i piśmie,
posiada wykształcenie z zakresu psychologii,
ekonomii lub prawa, albo ma doświadczenie
w prowadzeniu postepowań mediacyjnych lub
odbyła szkolenie z zakresu mediacji lub negocjacji.

Uchwała określa ponadto, iż wniosek o wpis na listę, po
wpłynięciu do ministra właściwego do spraw pracy,
przekazywany jest do organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego – z prośbą o przekazanie
opinii w terminie 21 dni. Opinia o kandydacie jest przekazywana do ministra właściwego do spraw pracy razem z uzasadnieniem. Po jej przedstawieniu, minister
podejmuje decyzję o wpisie na listę. Zostało ponadto
uzgodnione obostrzenie, iż wpis na listę nie jest
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dokonywany, jeżeli wszystkie opinie partnerów społecznych będą negatywne.
Podczas prac Zespołu problemowego ds. prawa pracy
RDS dyskusja dotyczyła m.in. kwestii czy dotychczas
wpisani na listę mediatorzy będą przechodzili weryfikację pod kątem nowych kryteriów. Przedstawiciele resortu pracy odpowiadali, że dotychczasowi mediatorzy,
którzy są na liście pozostaną na niej. Obecnie na liście
jest około 80 mediatorów. W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
lista uległa zmniejszeniu, ponieważ nie wszyscy mediatorzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.
Celem podjętych rozmów było uregulowanie dotyczących wpisu na listy mediatorów, głównie aby istniała
możliwość wznowienia wpisów. Faktem jest, iż występują regiony, gdzie nie ma mediatorów. Zgodnie z dotychczasową praktyką, każdy wniosek o wpis kandydata na mediatora na listę poddawany był w uzgodnieniu ze wszystkimi organizacjami partnerów społecznych. Wpisu na listę dokonywano, gdy wszystkie, bez
wyjątku, organizacje, konsultowaną kandydaturę zaopiniowały pozytywnie. Co ciekawe ostatni raz miało to
miejsce w 2013 r. Nie były natomiast rozstrzygnięte
i ustalone kluczowe, dla organu prowadzącego listę oraz
dla osób aplikujących o uzyskanie na nią wpisu, kwestie
– m.in. w jakich sytuacjach, i na jakich warunkach mogłoby dojść do wykreślenia kogoś z listy, konieczności
uzasadniania opinii czy możliwości odwołania się od
negatywnej opinii skutkującej brakiem zgody na wpis.
Podkreślane było, iż w przypadku mediacji w sporach
zbiorowych ważne jest doświadczenie w ich prowadzeniu. Mediator ma za zadanie moderować dialog i doprowadzić do porozumienia stron sporu. Pojawiły się również wątpliwości czy ostateczną decyzję w sprawie
wpisu na listę mediatorów powinien podejmować minister pracy czy Rada Dialogu Społecznego. Uznane jednak zostało, że partnerzy społeczni wydają opinię dot.
kandydata na mediatora, ale do Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej spływają skargi na pracę
mediatora i zatem w pewien sposób to ministerstwo za
niego odpowiada. W związku z tym zaaprobowana została propozycja, aby to minister pracy podejmował
ostateczną decyzję o wpisie na listę mediatorów. Minister pracy nie będzie wpisywał tej osoby na listę jedynie
gdy wszystkie organizacje wyrażą negatywne stanowisko względem kandydata.

Związek
zawodowy
zgodnie
z
przepisami
Ustawy może, nie korzystając z prawa do strajku, podjąć próbę rozwiązania sporu przez poddanie go rozstrzygnięciu kolegium arbitrażu społecznego. Tryb ten nie
jest jednak obligatoryjny, a decyzja o jego zastosowaniu
zależy tylko i wyłącznie od związku zawodowego. Arbitraż społeczny pomyślany jest jako alternatywa dla
strajku.
Spór zakładowy rozpoznaje kolegium arbitrażu społecznego przy sądzie wojewódzkim, w którym utworzony
jest sąd pracy i ubezpieczeń społecznych. Spór wielozakładowy rozpoznaje Kolegium Arbitrażu Społecznego
przy Sądzie Najwyższym. W skład kolegium, bez
względu czy chodzi o spór zakładowy czy wielozakładowy, wchodzą:
•
•

przewodniczący wyznaczony spośród sędziów
sądu przez prezesa sądu,
po trzech przedstawicieli wyznaczonych przez
strony sporu.

Strony powinny dążyć do wskazania osób bezpośrednio
niezainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy.
Postępowanie przed kolegium wszczyna się na wniosek
związku zawodowego. Wniosek powinien zawierać
określenie stron, przedmiotu sporu oraz wskazywać
osoby wyznaczone przez strony na członków kolegium.
Do wniosku należy dołączyć protokoły rozbieżności
z rokowań i z postępowania mediacyjnego, a także dokumenty istotne dla rozstrzygnięcia sporu.
Posiedzenia kolegium są jawne. Kolegium może postanowić, że rozpatrzenie sporu nastąpi przy drzwiach zamkniętych, jeżeli jest to niezbędne do zachowania tajemnicy państwowej lub służbowej. Każda ze stron ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem
w sprawie, w tym wynagrodzenie i zwrot wydatków poniesionych przez wskazanych członków kolegium
w związku z wykonywaniem ich czynności. Jeżeli rozstrzygnięcie sporu wymaga szczegółowych ustaleń, kolegium może zasięgnąć opinii ekspertów.
Orzeczenie kolegium zapada większością głosów. Jeżeli
żadna ze stron przed poddaniem sporu rozstrzygnięciu
kolegium nie postanowi inaczej, orzeczenie to wiąże
strony. A zatem każda ze stron może zastrzec, że nie będzie jej wiązało orzeczenie kolegium. W przypadku złożenia takiego zastrzeżenia przez jedną stronę sporu, skutek ten odnosić się będzie również do drugiej strony
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sporu, pomimo że strona ta nie złożyła takiego oświadczenia.
Problematyczne jest, iż generalnie taki sposób rozstrzygnięcia sporu zbiorowego nie cieszy się popularnością,
gdyż m.in. z uwagi na prawo złożenia zastrzeżenia lub
nie desygnowanie członków do kolegium łatwo jest sabotować procedurę arbitrażową lub unikać skutków wydawanych orzeczeń. Członkowie Zespołu dostrzegli ten
problem. W 2019 r. w pracach Zespołu szeroko omawiane były projektowane rozwiązania w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dot. arbitrażu społecznego, który ma zostać usytuowany przy Radzie Dialogu
Społecznego i Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego. Problematyczne stały się min. zagadnienia dot.
pozyskiwania arbitrów oraz potrzeby oszacowania
kosztów projektowanego rozwiązania w kontekście potencjału poszczególnych wojewódzkich rad dialogu
społecznego. Z dyskusji wynikało, iż intencją nie byłoby tworzenie arbitrażu wyłącznie na poziomie centralnym. W regionach, gdzie byłby potencjał, powinna istnieć instytucja kolegium arbitrażu. W pierwszej fazie
pomimo celu społecznego byłoby prawdopodobnie
utrudnione zachęcenie strony rządowej do zwiększonych wydatków na ten cel, dlatego ważne byłoby dobre
przygotowanie partnerów społecznych do wdrożenia instytucji.
Mając na względzie wieloletni brak kompleksowej nowelizacji Ustawy, projekt przepisów przygotowany
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wolę partnerów społecznych do prowadzenia
dalszych prac, opisane w niniejszej publikacji zaganiania z pewnością będą szeroko omawiane w pracach Zespołu w 2020 r.

ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy
w 2019 roku
Szeroko rozumiany rynek pracy znajduje czołowe miejsce w programie OPZZ. Problematyka ta często podejmowana jest także w pracach zespołów problemowych
Rady Dialogu Społecznego. Wśród wielu determinant
kształtujących współczesny rynek pracy nowoczesne
technologie i proces globalizacji zajmują miejsce szczególne. Rynek pracy znajduje się również w nowej strategii gospodarczej UE „Europa 2020”. Wspomnieć
warto, że Unia Europejska od wielu lat posiada uprawnienia do koordynacji polityk zatrudnienia krajów
członkowskich, np Europejska Strategia Zatrudnienia
(ESZ) stanowiła wynik zmian w prawie pierwotnym UE
w postaci dopisania w 1997 roku na szczycie w Amsterdamie do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) nowego Tytułu VIII Zatrudnienie. Prace nad
Strategią „Europa 2020” zapoczątkowano w czasie prezydencji szwedzkiej (II połowa 2009 roku), preferującej
trzy elementy związane z pracą: − pełne zatrudnienie
i rynki pracy bardziej zwalczające wykluczenie społeczne, − promocję poprawy zdrowia starzejącej się siły
roboczej, − podkreślenie wagi równości płci dla wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia.
Jeżeli chodzi o dylematy polskiego rynku pracy, to partnerzy społeczni zwracają uwagę na kilka elementów:
•

Paweł Galec
[1] Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 grudnia 2012
roku, III APa 25/12; wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29
kwietnia 2011 roku, III AUa 388/10
[2] E. Gienieczko, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Sł. Pracownicza 2/1992
[3] Zob. J. Żołyński, Pracodawca a związki zawodowe, wybrane problemy zbiorowego prawa pracy, Warszawa 2011, str. 36]

Problemy rynku pracy
w ocenie zespołu
problemowego RDS

•

Problemy z dostępnością pracowników. Zdaniem pracodawców, rozwiązaniem problemu
niedoboru pracowników jest szersze otwarcie
rynku pracy na emigrantów zarobkowych. Pracodawcy zwracają z jednej strony na potrzebę
przyjęcia dodatkowych imigrantów, żeby zasypać lukę na rynku pracy, z drugiej jednak alarmują: już wkrótce część obywateli Ukrainy
może wyjechać z Polski. Tymczasem Niemcy,
Czesi, Węgrzy na wzór Polski zaczynają zabiegać o pracowników z Ukrainy, co stanowi realne zagrożenie dla dostępności kadry ze
Wschodu dla polskich przedsiębiorców.
Problemem jest prowadzona polityka niskich wynagrodzeń. Eksperci zwracają uwagę,
że „jak w Unii” zarabiać będziemy dopiero za
równe 50 lat. Polska wciąż znajduje się w ogonie najbiedniejszych państw Unii Europejskiej.
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•

•

•

•

•

•

Zaniedbania wynikają z tego, że wynagrodzenia w Polsce przez wiele lat rosły znacznie
wolniej niż PKB. Od 2000 roku do 2018 roku
skumulowany wzrost PKB wyniósł bowiem 93
proc., tymczasem realny ( po odjęciu inflacji)
wzrost wynagrodzeń – zaledwie 68 proc.
Gdyby płace rosły tak jak PKB, średnia pensja
w Polsce musiałaby wynosić 7130 zł brutto,
a nie jak obecnie 5213 zł.
Kolejny dylemat związany jest z niskim
wskaźnikiem aktywności zawodowej. Polska
posiada jeden z najniższych wskaźników aktywności zawodowej, tymczasem wśród 13,1
miliona osób biernych zawodowo znajduje się
ponad 5 milionów osób w wieku aktywności
zawodowej.
Naruszenia prawa pracy. Na polskim rynku
pracy prawo jest łamane przez dziesiątki tysięcy firm przy niemal całkowitej bierności
państwa. Skala umów niestandardowych rośnie, co w znacznej mierze dotyczy zatrudnienia, które zgodnie z prawem powinno być etatowe. Coroczne raporty Państwowej Inspekcji
Pracy (PIP) dowodzą, że skala bezprawia jest
gigantyczna i niestety obserwujemy trend
wzrostowy.
Problem z niedopasowaniem kompetencji
pracowników do potrzeb przedsiębiorców. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Polsce
nie udało się zmienić wzorów aktywności edukacyjnej osób dorosłych, nie udało się też
zwiększyć poziomu zaangażowania Polaków
w uczenie się. Pod tym względem Polska pozostaje daleko za krajami skandynawskimi, które
od lat zajmują pozycję liderów w tym obszarze.
Problem z ratyfikacją Konwencji MOP dot.
rynku pracy. Głównie chodzi o Konwencję
MOP nr 168 dotyczącą popierania zatrudnienia
i ochrony przed bezrobociem z 1988 r. , czy
Konwencję MOP nr 102 dot minimalnych
norm zabezpieczenia społecznego.
Segmentacja rynku pracy na ten lepszy i
gorszy rynek pracy. Pierwszy charakteryzuje
się wysokimi zarobkami, dobrymi warunkami
pracy, stabilnością i bezpieczeństwem zatrudnienia etc., zaś drugi jest jego przeciwieństwem. Po drugie rynek pracy w Polsce cechuje
się niestabilnością zatrudnienia - zbytnie uelastycznienie prawa pracy doprowadziło do tego,
że mamy w Polsce jedną z najmniejszych
ochron zatrudnienia w Europie. Czyli w Polsce
najłatwiej jest zwalniać pracowników.
Problem z wykorzystywaniem Funduszu
Pracy. Partnerzy społeczni ciągle zwracają
uwagę, że środki zgromadzone na funduszach

celowych powinny być wydawane wyłącznie
na realizację celów, które legły u podstaw ich
powołania.
Rynek pracy w Polsce – 2019 r.
Z uwagi na to, że nie ma jeszcze pełnych danych GUS,
jeżeli chodzi o cały rok 2019, w niniejszej informacji
odnosić się będę do sytuacji jaka ma miejsce po upływie
trzech kwartałów 2019 r.
Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i
więcej według BAEL
W III kwartale 2019 roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17151 tys.
osób, z tego 16619 tys. to pracujący i 532 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo liczyła 13124 tys.
Wskaźnik zatrudnienia wg. BAEL – 54,9%
Osoby pracujące stanowiły w III kwartale 2019 roku
54,9% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu
z II kwartałem 2019 r., jak i w ujęciu rocznym wskaźnik
ten wzrósł odpowiednio o 0,5 p. proc. oraz o 0,3 p. proc.
W III kwartale 2019 roku populacja pracujących
w wieku 15 lat i więcej liczyła 16619 tys. i wzrosła
względem poprzedniego kwartału, a w odniesieniu do
sytuacji sprzed roku utrzymała się na tym samym poziomie.
Stopa bezrobocia (wg BAEL) – 3,1%
Osoby bezrobotne stanowiły w III kwartale 2019 roku
3,1% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat
i więcej. Natężenie bezrobocia zmniejszyło się w porównaniu z poprzednim kwartałem, jak i w ujęciu rocznym.
Stopa bezrobocia rejestrowanego – 5,1%
Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy
w końcu września 2019 r. stanowiły 5,1% cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa od notowanej w czerwcu br. i we
wrześniu ub. roku odpowiednio o: 0,2 p. proc.
i 0,6 p. proc.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach
pracy wyniosła w końcu września 2019 r. 851,2 tys.
(w tym 483,3 tys. kobiet) i była niższa od zanotowanej
w końcu II kwartału br.o 25,9 tys. (tj. o 3,0%) oraz
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niższa o 96,2 tys. (tj. o 10,2%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia rejestrowanego
Stan w końcu kwartału

Cudzoziemcy w Polsce
Źródłem informacji na temat zatrudnienia cudzoziemców w Polsce są, m.in., dane Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące:
zezwoleń na
pracę cudzoziemców,
• zezwoleń na
pracę sezonową,
• oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
• oświadczeń o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy
cudzoziemcowi.
•

Udział osób biernych zawodowo wśród ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej – 43,3%
Osoby bierne zawodowo stanowiły w III kwartale 2019
roku 43,3% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Odsetek ten obniżył się w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 0,5 p. proc.) oraz był zbliżony do odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost
o 0,1 p. proc.).
W III kwartale 2019 roku populacja osób biernych zawodowo liczyła 13124 tys. Ukształtowała się na niższym poziomie względem poprzedniego kwartału
(13254 tys. osób) i na zbliżonym w stosunku do sytuacji
sprzed roku. Wśród ogółu osób biernych zawodowo
zdecydowaną większość stanowią emeryci (56,2%),
a drugą w kolejności grupą są uczniowie i studenci
(15,4%). Natomiast w przypadku osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym najczęstszymi przyczynami bierności są: obowiązki rodzinne (34,2%), choroba, niepełnosprawność (25,3%) oraz nauka i podnoszenie kwalifikacji (22,5%)
Źródło: GUS

Od 1 stycznia 2018 r.
praca krótkoterminowa może być wykonywana na podstawie tzw. „nowego”
oświadczenia
–
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - oraz zezwolenia na pracę sezonową. Do
pracy w związku z oświadczeniem uprawnieni są nadal
obywatele sześciu państw (Armenii, Białorusi, Gruzji,
Mołdawii, Rosji i Ukrainy), natomiast zezwolenia na
pracę sezonową dotyczą obywateli wszystkich państw
trzecich. Zezwolenie na pracę sezonową uprawnia do
pracy w podklasach uznanych za sezonowe, natomiast
oświadczenie może dotyczyć wszystkich pozostałych
podklas. Praca sezonowa może być wykonywana przez
okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, a praca w związku z oświadczeniem przez okres
6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Liczba wydanych zezwoleń na pracę w 2018 r – dla 328
768 osób ( z ponad 120 krajów )
Azerbejdżan – 3300 zezwoleń, Bangladesz – 8341, Białoruś 19 233, Chiny 1 473, Filipiny 2057, Indie 8362,
Mołdawia 6035, Nepal 19 992, Ukraina 238 334.
Liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową w 2018
r. – dla 170 686 osób.
Razem ponad 450 tysięcy wydanych zezwoleń.
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Liczba oświadczeń wpisanych do ewidencji przez powiatowe urzędy pracy w 2018 r. – 1 582 225
W 2019 r.
Liczba wydanych zezwoleń na pracę w I kwartale 2019
r. – dla 217 297 osób
Liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową w I
kwartale 2019 r. – dla 70 027 osób
Liczba oświadczeń wpisanych do ewidencji przez powiatowe urzędy pracy w I kwartale 2019 r. – 845 029.
Ilu pracuje cudzoziemców nielegalnie – nie wiemy ( wg
szacunków od 50 do 800 tysięcy)

ukraińskim.
Pozostałymi
obywatelstwami
o największej liczebności są również obywatelstwa krajów spoza UE, tj. białoruskie(32,6 tys.), wietnamskie(8,1 tys.), mołdawskie(7,3 tys.) i rosyjskie(7,3
tys.).Od 2008 roku liczba cudzoziemców zgłoszonych
w ZUS do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz
ich udział w ogólnej liczbie ubezpieczonych w ZUS
stale rośnie. Od 2015 roku obserwowany jest największy wzrost liczebności cudzoziemców ubezpieczonych
w ZUS. We wrześniu 2018 roku liczba cudzoziemców
zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych
była przeszło 3-krotnie większa niż w grudniu 2015
roku. W latach 2008-2014 cudzoziemcy stanowili niecały 1% ogółu ubezpieczonych w ZUS. Na koniec 2016

Na
co
OPZZ
zwraca szczególną
uwagę ? Przede
wszystkim na jakich podstawach są
zatrudniani cudzoziemcy.
A pracodawcy rejestrując oświadczenia w 2017 r. najczęściej
deklarowali zamiar powierzenia pracy na podstawie umowy
zlecenia
(55%).
19%
umowy
o
dzieło
i tylko 25% oświadczeń dotyczyło umowy o pracę.

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych

roku udział cudzoziemców w ogólnej liczbie ubezpieczonych w ZUS wyniósł prawie 2%, natomiast według
stanu na 30 września 2018 r. udział cudzoziemców wyniósł już ponad 3,6%.
Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń
emerytalnego i rentowych według kraju obywatelstwa –stan na koniec roku

W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców. Rośnie
również liczba cudzoziemców, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym. O ile w latach 2009-2014
liczba cudzoziemców, którzy podlegali ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym wzrosła o 59,3 tys., to
w okresie od grudnia 2014 r. do września 2018 r. już
o 444,8 tys.
Oznacza to prawie 9-krotny wzrost liczby cudzoziemców, przy czym liczba cudzoziemców z krajów UE
wzrosła ponad 2-krotnie, a cudzoziemców spoza UE
blisko 11-krotnie. Według stanu na 30 września 2018r.
liczba cudzoziemców z krajów UE wyniosła 35,6 tys.
osób, natomiast liczba cudzoziemców z krajów spoza
UE –533,5 tys., w tym 425,7 tys. osób z obywatelstwem
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Zmiana liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według kraju obywatelstwa–stan na koniec roku

Źródło. ZUS
Zidentyfikowane przez OPZZ problemy polskiego
rynku pracy
Przełom ustrojowy w Polsce spowodował, że niepewność wśród ludzi pracy jest wysoka i dotyczy, jak zawsze, przede wszystkim zarobków, ale jeszcze w większym stopniu utrzymania lub szukania miejsc pracy.
Przemiany gospodarcze, powodujące restrukturyzację
rynków pracy, pociągają za sobą zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw. Ma to swoje konsekwencje w odniesieniu do form zatrudnienia, stosowanych przez pracodawców, a tym samym relacji pracownik – pracodawca. Głównymi przesłankami ekspansji nowych form
pracy były przekształcenia gospodarcze, rozwój sektora
usług czy konkurencji. Pojawiły się więc nietypowe
formy zatrudnienia, a często główną przyczyną ich
wprowadzenia jest ich elastyczność, odpowiadająca na
potrzeby zarówno pracowników, jak i pracodawców.
W praktyce elastyczne formy zatrudnienia obejmują
m.in. pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, zadaniowy czas pracy, samozatrudnienie, pracę nakładczą,
pracę agencyjną, umowy cywilnoprawne, pracę weekendową, system skróconego tygodnia pracy, telepracę
czy job-sharing (tzw. dzielenie się pracą). itd. Jest jednak cena, którą płacą ludzie już dziś, a mianowicie niepewność i pułapki społeczne, jakie ona niesie. W encyklikach papieskich mówi się, że „praca jest jednym
z
tych
aspektów,
aspektem
odwiecznym

i pierwszoplanowym, zawsze aktualnym i wciąż na
nowo domagającym się, by o niej myśleć i świadczyć”
(Jan Paweł II…). W encyklice Laborem Exercens
(„O pracy ludzkiej”). Kościół uważa za swoje zadanie
stałe przypominanie o godności
i o prawach ludzi
pracy oraz piętnowanie takich
sytuacji, w których bywają one
gwałcone. Stara
się oddziaływać
na bieg tych przemian w taki sposób, aby wraz
z nimi dokonywał
się
prawdziwy
postęp człowieka i społeczeństwa. Dlaczego przypominam o tej encyklice? Otóż, dla związków zawodowych
godność
i prawa ludzi pracy są elementem najważniejszym. Nie
jest także tajemnicą, że związki zawodowe preferują tradycyjny model pracy, definiowany jako wykonywanie
pracy w ramach stosunku pracy między pracownikiem
a zatrudniającym go pracodawcą, nawiązanego na podstawie bezterminowej umowy o pracę.
Preferowanie tradycyjnego modelu pracy nie oznacza,
że związki zawodowe, które reprezentuję, są wrogiem
różnych form nawiązywania stosunku pracy na zasadach odbiegających od modelu, który można uznać za
tradycyjny. Wręcz przeciwnie, związki zawodowe
uczestniczyły w tworzeniu ustawy o pracy tymczasowej
czy w tworzeniu przepisów, związanych z telepracą.
Doszło do tego, że regulacje, dotyczące stosunków
pracy w Polsce, są uznawane za jedne z najbardziej liberalnych w Europie. Tendencjom do liberalizowania
tych stosunków związki zawodowe przeciwstawiają postulat zapewnienia niezbędnej ochrony świadczącym
pracę w różnych formach prawnych. Ustalenia tej
ochrony na właściwym poziomie nie tylko domagają się
zatrudnieni, ale wymaga jej w szczególności prawo europejskie. W Polsce z roku na rok obserwujemy zmniejszanie się ochrony socjalnej pracowników.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ocenia, że ten brak ochrony praw pracowniczych i brak
stabilności w zatrudnieniu stał się, obok niskich
23

wynagrodzeń, głównym powodem emigracji prawie
dwóch milionów Polaków.

świadczenie będzie niższe niż mężczyzn, a czasami
w ogóle mogą tego świadczenia nie uzyskać.

Powszechną stała się praktyka odstępowania od umów
o pracę na rzecz umów cywilnoprawnych, co pozbawia
pracowników uprawnień pracowniczych oraz pełnego
zabezpieczenia społecznego. Nie dotyczą ich m.in.
przepisy o urlopach wypoczynkowych, ograniczeniu
godzin pracy, wynagrodzeniu minimalnym. Nie wszystkie umowy cywilnoprawne rodzą obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Wprowadzono także obciążenia pracownika opłatami sądowymi
w sprawach z zakresu prawa pracy. Możliwości rozwoju w firmie stanowią dla większości pracowników
główne kryterium wyboru miejsca zatrudnienia, równie
ważne jak wynagrodzenie. A zauważyć należy, że jak
dotąd firmy niechętnie inwestują w rozwój pracowników zatrudnionych na czas określony czy doraźnie. Aby
obniżyć koszty pracy, pracodawcy zaczęli zmieniać warunki zatrudnienia, narzucając formę pracy na własny
rachunek. W przypadku tej formy pracy istotne jest to,
że ubezpieczony sam ponosi koszt ubezpieczenia,
a także musi płacić minimalną składkę emerytalną od co
najmniej 60% przeciętnej płacy. Z obserwacji wynika,
że regułą jest opłacanie minimalnej określonej składki,
a osoby którym narzucono taką formę zatrudnienia w
efekcie będą miały niższe zabezpieczenie na okres starości. Zmuszając pracowników do samozatrudnienia,
pracodawcy chcą w ten sposób obniżyć sobie koszty
pracy. Powoduje to ubytek w Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych ok. 10 miliardów złotych rocznie. Zaś zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy powoduje, że składki od niższych zarobków przyczyniają się
do zgromadzenia niższego kapitału emerytalnego i, co
się z tym wiąże, do wypłaty niższych świadczeń. Z obserwacji związków zawodowych wynika, że pracownicy nie mają świadomości, że niepełny wymiar czasu
pracy powoduje, że pracownik może nie uzyskać nawet
minimalnej emerytury. Gwarancja minimalnej emerytury istniała i nadal istnieje w ramach nowego systemu.
Zostały jednak zmienione zasady uprawniające do jej
uzyskania. W nowym systemie, aby uzyskać prawo do
minimalnej emerytury wymagany jest staż pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla
mężczyzn). Z danych GUS wynika, że kobiety częściej
są zatrudniane w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Przy zastosowaniu nowej formuły emerytalnej ich

OPZZ w sprawie godnej pracy
W połowie VIII kadencji, w 2016 r. OPZZ opracował
i rozpoczął kampanię programową „Godna praca, płaca
i emerytura”
Zmieniająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna, nowy
układ sił w Parlamencie, powołanie nowego rządu i perspektywy wyborów prezydenckich w roku 2020 wymagają właściwej reakcji ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Realizacja przyjętego w maju 2018 roku „Programu OPZZ na lata 20182022” oraz uchwał IX Kongresu wymaga od nas
wszystkich – członkiń i członków OPZZ – dużej aktywności i odpowiedzialności. Doświadczenie pokazuje, że
bez podejmowania konkretnych i aktywnych działań na
rzecz poprawy warunków pracy, płacy i wzrostu zatrudnienia nie będzie możliwe rozwiązanie problemów społeczno-gospodarczych. Musimy ciągle wywierać nacisk, tak by obietnice wyborcze rządzącej partii, szczególnie te w sferze społecznej, stały się realne. Szanse na
realizację naszego programu i sformułowanych w nim
postulatów upatrujemy przeze wszystkim w naszych
działaniach w ramach instytucji dialogu społecznego,
pomimo dostrzeganych przez nas jego niedomagań.
Ponieważ zbliżamy się do półmetka IX kadencji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
dokonaliśmy przeglądu realizacji naszego Programu.
Efektem tego przeglądu było zaktualizowanie i uzupełnienie Kampanii Programowej OPZZ „Godna praca,
płaca i emerytura” przyjętej przez Radę OPZZ
w dn. 2-3 czerwca 2016 r., w szczególności przy
uwzględnieniu priorytetów programowych OPZZ przyjętych przez Radę OPZZ w dn. 26 czerwca 2019 roku.
W zakresie godnej pracy, walki z bezrobociem i wzrostem zatrudnienia podkreśliliśmy, że godna praca jest
dobrem rzadkim. Brak stabilności zatrudnienia, dla coraz większej części pracowników staje się stałym elementem kariery zawodowej. Osoby wkraczające na rynek pracy często nie wiedzą, na czym polega zatrudnienie etatowe, tym bardziej na czas nieokreślony, i nigdy
nie słyszały o związkach zawodowych. Skala umów
„śmieciowych” w Polsce jest gigantyczna i dotyczy coraz większej liczby pracowników. Jesteśmy niechlubnym rekordzistą w Europie jeżeli chodzi o zatrudnienie
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terminowe. Przymuszanie do samozatrudnienia stało się
już patologią. Polski rynek pracy cechuje m.in.: brak
bezpieczeństwa zatrudnienia i obawa przed utratą środków do życia, brak skutecznej ochrony prawnej związanej z wynagrodzeniem za pracę, duże trudności w zapewnieniu ciągłości pracy, małe możliwości zrzeszania
się pracowników, ograniczony dostęp do świadczeń
pracowniczych. Zwracamy uwagę, że ocena sytuacji na
rynku pracy nie zależy tylko od stopy bezrobocia, ale
głównie od wskaźnika aktywności zawodowej, a ten jest
na niskim poziomie. Zwracamy uwagę, że przed polskim rynkiem pracy w dłuższej perspektywie czasowej
stoją poważne wyzwania związane z negatywnymi trendami demograficznymi, niewykorzystanymi zasobami
pracy, niedopasowaniem kwalifikacji do potrzeb rynku
pracy, rozpowszechnieniem niestabilnych form zatrudnienia, segmentacją rynku pracy, a także przeobrażeniem rynku pracy związanym z cyfryzacją i automatyzacją, które powoduje potrzebę przekwalifikowania
pracowników, których miejsca pracy będą zastępowane
przez roboty.
Nowe wyzwania związane są także z warunkami pracy
i potrzebą ujmowania w atypowych umowach obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
wszystkim osobom świadczącym każdego rodzaju
pracę w siedzibie pracodawcy lub w miejscu przez
niego wskazanym. Zaniepokojenie budzi fakt, że atypowe formy pracy są realizowane z pominięciem tej zasady wynikającej z art. 304 Kodeksu pracy. Dlatego należy zwrócić na potrzebę uświadamiania podmiotów
zlecających taką pracę o ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy wykonujących ją osób.
W związku z powyższym będziemy proponować ograniczenie patologii uderzających w codzienność pracy
zarobkowej, m.in.: pracoholizm, wyzysk pracy, „wyścig szczurów”, ułatwienia w podjęciu pierwszego zatrudnienia przez ludzi młodych, ograniczenie umów
śmieciowych. Uważamy, że są zmiany ustawowe nadające Państwowej Inspekcji Pracy większe kompetencje
w tym zakresie, domaganie się od rządzących realnych
programów ukierunkowanych na tworzenie i ochronę
miejsc pracy. Zabieganie, aby środki Funduszu Pracy w
coraz większym stopniu wykorzystywane były na
ochronę miejsc pracy, ochronę bezrobotnych i aktywne
polityki rynku pracy. Zdaniem OPZZ niezbędne jest
wdrożenie całości działań w zakresie uzyskiwania kwalifikacji, uznawania formalnej i nieformalnej nauki,

porównywalności kwalifikacji. Rozwiązania te sprzyjać
będą poprawie mobilności na krajowych i transgranicznych rynkach pracy.
Problemy rynku pracy na forum zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego
Zespół problemowy ds.
i rynku pracy

polityki

gospodarczej

Do zadań zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy należy wypracowywanie wspólnych
dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki gospodarczej kraju oraz rynku pracy.
W zakresie rynku pracy m.in. poprzez:
•

•

•

•

Dokonywanie analiz i ocen działań w zakresie
polityki rynku pracy, szczególnie w zakresie:
przeciwdziałania bezrobociu i jego negatywnym skutkom, okresowej oceny skuteczności
i efektywności dotychczas stosowanych narzędzi, instytucji i programów polityki rynku
pracy ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia
przy pomocy ustalonych wcześniej wskaźników.
Dokonywanie analiz i formułowanie zaleceń
odnośnie działań edukacyjnych w zakresie
przygotowania osób młodych do wejścia na rynek pracy, a także stworzenia efektywnego systemu uczenia się przez całe życie, szczególnie
w zakresie: określenia struktury zapotrzebowania na kwalifikacje na rynku pracy, współpracy
instytucji edukacyjnych z pracodawcami
i związkami zawodowymi, określania i implementacji ram jakości staży i praktyk, doskonalenia efektywności usług rozwojowych, w tym
w szczególności szkoleń dla pracowników finansowanych i współfinansowanych ze środków publicznych (KFS, EFS).
Poddawanie ocenie skuteczności stosowanych
instrumentów polityki gospodarczej państwa
oraz polityki rynku pracy ze względu na poziom bezrobocia, poziom zatrudnienia, poziom
aktywności ekonomicznej ludności, poziom
kwalifikacji zawodowych, ich zgodności z potrzebami rynku pracy oraz poziom adaptacji
pracowników, ze szczególnym naciskiem na
sytuację grup znajdujących się w gorszym położeniu na rynku pracy.
Dokonywanie analiz i ocen procesów migracyjnych w Polsce oraz formułowanie zaleceń odnośnie polityki migracyjnej, ze szczególnym
uwzględnieniem jej wpływu na gospodarkę,
w tym na rynek pracy.
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•

•

Monitorowanie i ocena przez partnerów społecznych procesu europejskiego zarządzania
gospodarczego (semestr europejski).
Opiniowanie, analiza i ocena oraz formułowanie zaleceń dla sposobu realizacji przez Polskę
Strategii Europa 2020.

W okresie od 1 listopada 2018 r. do 30 września 2019 r.
odbyły się 4 posiedzenia Zespołu. Podczas posiedzeń
omawiano następujące tematy:1.Dyskusja na temat projektu ustawy o zmianie ustawy –prawo geologiczne
i górnicze oraz niektórych innych ustaw. 2.Dyskusja na
temat projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz
obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki. 3.Dyskusja w
sprawie wniosku NSZZ „Solidarność” dot. zatrudniania
osób niepełnosprawnych w Polsce. 4.Dyskusja nad
wnioskiem Konfederacji Lewiatan dot. zmian w funduszu pracy. 5.Dyskusja nad wnioskiem OPZZ dot. omówienia aktualnej kondycji przemysłu hutniczego na
przykładzie sytuacji w spółce Arcelor Mittal Poland
S.A.6.Dyskusja nad rządowym projektem ustawy o systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych.7.Dyskusja uzupełniającą dot. projektu uchwały
strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad zmianą ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
W zakresie rynku pracy strona pracowników
i strona pracodawców wypracowała wspólne stanowisko: w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad
zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zawarte w projekcie rekomendacje to:
zmiana regulacji dotyczącej wysokości dotacji budżetowej na dofinansowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych z wysokości „do 30%” na wysokość 30%
środków zaplanowanych na dany rok; zwiększenie
kwoty miesięcznego dofinansowania dla pracowników
niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych; przekazywanie zwolnień z podatków lub
opłat na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych; zwiększenie do 30% minimalnego pułapu
środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
przekazywanych
na
pomoc

indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników zakładu. Projekt uchwały nr 83 został przyjęty przez Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 28
czerwca 2019 w głosowaniu korespondencyjnym. Następnie, po uzyskaniu informacji dotyczących finansowania proponowanych zmian ze strony Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz PFRON,. projekt uchwały został skierowany przez Prezydium Rady
Dialogu Społecznego na posiedzenie plenarne. Strona
pracowników i strona pracodawców RDS 18 września
2019 r. przyjęła uchwałę nr 83.
Autonomiczny podzespół RDS ds. reformy rynku
pracy
Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy został powołany 20 grudnia 2016 r.. W tym dniu odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS, w trakcie którego członkowie
Zespołu wypełnili realizację Uchwały Nr 14 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o powołaniu Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy działającego
w ramach Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.
Priorytetami Podzespołu określonymi przez członków
na posiedzeniu inauguracyjnym 31stycznia2017 r. są:
1.Wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych.2.Sposób zarządzania środkami Funduszu
Pracy i Funduszu Świadczeń Pracowniczych.3.Wzrost
skuteczności wszelkich form pomocy udzielanej osobom bezrobotnym i pracodawcom, w tym instrumentów
rynku pracy.4.Metody pomiaru efektywności wydatkowania środków publicznych.5.Uelastycznienie funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia.
Dążenie do modelu pełnego zatrudnienia przy wykorzystaniu zmarnowanego kapitału ludzkiego w postaci osób
oddalonych od rynku pracy, w tym osób długotrwale
bezrobotnych.
W okresie od 1 listopada 2018 r. do 30 września 2019 r.
odbyły się 3 posiedzenia Podzespołu, w tym jedno posiedzenie autonomiczne. W trakcie posiedzeń Podzespołu przeprowadzono dyskusję w sprawie:
•

1.Utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji (FPKiK).
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•
•

•

•

•
•

•

•

2.Wynagrodzeń pracowników młodocianych
zatrudnianych w celu nauki zawodu.
3.Projektu ustawy MRPiPS o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
4.Omówienia projektu rozporządzenia KK
NSZZ „Solidarność” zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu
Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania
środków na podjęcie działalności gospodarczej.
5.Rekomendacji Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego dotyczących wdrożenia w Polsce porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego.
6. Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji –wniosek Konfederacji Lewiatan.
7.Kontynuacja dyskusji nad projektem rozporządzenia KK NSZZ „Solidarność” zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania
z Funduszu Pracy refundacji wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
8. Omówienia projektu Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą
do roku 2030).
9.Polityki migracyjnej RP.

W trakcie prac Podzespołu strona pracowników i strona
pracodawców wypracowała wspólne stanowiska dotyczące:
•

•

•

1.Stanowisko strony społecznej Podzespołu
problemowego ds. reformy polityki rynku
pracy działającego w ramach Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku
pracy RDS z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie
rozpoczęcia prac nad zmianą ustalenia wysokości i zasad przyznawania zasiłków dla bezrobotnych.
2.Stanowisko strony społecznej Podzespołu
problemowego ds. reformy polityki rynku
pracy działającego w ramach Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku
pracy RDS z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie
wspólnie uzgodnionych założeń Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji.
3.Stanowisko strony społecznej Podzespołu
problemowego ds. reformy polityki rynku
pracy działającego w ramach Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku

•

pracy RDS z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie
rekomendacji zmian rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania, w sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
4.Stanowisko strony społecznej Podzespołu
problemowego ds. reformy polityki rynku
pracy działającego w ramach Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku
pracy RDS z dnia 9 września 2019 r. w sprawie
utworzenia Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji.

Pod koniec 2018 roku z inicjatywy Konfederacji Lewiatan rozpoczęto prace nad utworzeniem Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji. Zaproponowany
instrument ma przyczynić się do ograniczenia zjawiska
tzw. luki kompetencyjnej oraz sprzyjać podnoszeniu
kompetencji pracowników zgodnie z bieżącymi i przyszłymi potrzebami przedsiębiorstwa. W trakcie posiedzeń Podzespołu w październiku 2018 roku strona społeczna podjęła prace nad wspólnym stanowiskiem
w sprawie Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji, stanowiącym nowy instrument polityki rynku
pracy. Finansowanie FPKiK ma odbywać się z dwóch
źródeł: (1) poprzez pozostawienie w firmowym FPK
części składki na Fundusz Pracy (FP) oraz (2) ze środków własnych pracodawcy (dopłata). Z założenia tworzenie Funduszu Kompetencji i Kwalifikacji ma być dobrowolne dla wszystkich pracodawców niezależnie od
wielkości zatrudnienia. Ostatecznie w wyniku merytorycznej dyskusji na posiedzeniu Podzespołu w styczniu
2019 roku sformułowano treść stanowiska, które zostało
zaakceptowane przez stronę społeczną w dniu 11 lutego
br. Z uwagi na potrzebę dalszych uzgodnień nad Funduszem Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji zgłoszoną przez część partnerów społecznych stanowisko
zostało poddane ponownej analizie na wrześniowym
posiedzeniu i zaakceptowane po poprawkach w dniu
9 września przez stronę pracowników i stronę pracodawców Podzespołu, a następnie przyjęte na posiedzeniu plenarnym jako Uchwała nr 73 strony społecznej
Rady. Ponadto Na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego rozpoczęto debatę dotyczącą rekomendacji
zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania, w sposobie
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ustalania minimalnego wynagrodzenia młodocianych
pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W stanowisku z dnia 11 lutego 2019 roku
partnerzy społeczni Podzespołu ocenili, iż aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w przedmiocie
zarówno sposobu ustalania, jak również i wysokości
wynagrodzeń wymagają pilnej nowelizacji. Stanowisko
zostało przegłosowane na posiedzeniu Rady w lutym
tego roku jako Uchwała nr 74 strony społecznej. Poza
tym na styczniowym posiedzeniu Podzespołu Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zainicjowało dyskusję na temat ustalania wysokości i zasad
przyznawania zasiłków dla bezrobotnych. Partnerzy
społeczni jednomyślnie poparli propozycję wypracowania wspólnego stanowiska, w którym wnioskowano
o zmianę wysokości zasiłków dla bezrobotnych. Zdaniem strony społecznej aktualnie wysokość zasiłków
nie spełnia nawet minimalnych norm zabezpieczenia
społecznego określonego w Konwencji MOP Nr 102,
ani norm zawartych w Europejskiej Karcie Społecznej.
W treści stanowiska z dnia 11 lutego 2019 roku wskazano również, iż przyznane świadczenie powinno przynajmniej częściowo uwzględniać wysokość utraconego
wynagrodzenia, a jednocześnie nie powinno być czynnikiem demotywującym do dalszego poszukiwania zatrudnienia. Ostatecznie stanowisko uzyskało poparcie
strony społecznej Rady i zostało zaakceptowane na plenarnym posiedzeniu w lutym jako Uchwała strony pracowników i strony pracodawców Rady nr 75. W dniu
26 marca 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie
Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku
pracy RDS. Spotkanie zostało poświęcone m.in. dyskusji nad projektem ustawy Ministerstwa Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który wynika
m.in. z realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Głównym założeniem projektu była rezygnacja
z procedury profilowania pomocy dla bezrobotnych.
Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo zyskały
poparcie strony społecznej. Zdaniem przedstawicieli
Publicznych Służb Zatrudnienia w Podzespole projekt
wypełnia postulat uelastycznienia w adresowaniu pomocy dla bezrobotnych i wpłynie pozytywnie na ich aktywizację zawodową. Na posiedzeniu podjęto również
dyskusję nad propozycją Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dotyczącą nowelizacji rozporządzenia
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Celem projektu jest ujednolicenie
zasad przyznawania dotacji na rozpoczynanie działalności gospodarczej, uszczelnienie systemu oraz zwiększenie mobilności zawodowej. Partnerzy społeczni Podzespołu zdecydowali o kontynuowaniu prac nad projektem w celu wypracowania wspólnego stanowiska.
W trakcie posiedzenia dokonano także wstępnego omówienia rekomendacji Grupy roboczej ds. europejskiego
dialogu społecznego dotyczących wdrożenia w Polsce
porozumienia ramowego europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia się i podejścia
międzypokoleniowego. Podzespołowi problemowemu
ds. reformy polityki rynku pracy rekomendowano podjęcie przez partnerów społecznych prac nad oceną dostępności oferty szkoleniowej w kontekście idei uczenia
się przez całe życie oraz oferty dla starszych pracowników. [Bogdan Grzybowski]

Prace zespołu problemowego RDS
ds. ubezpieczeń
społecznych w 2019 roku
Zamieszczając poniżej analizę posiedzeń zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w 2019
roku warto podkreślić, że przedstawiciele OPZZ, wyrażając swoje opinie i stanowiska, ściśle realizowali program przyjęty na ostatnim Kongresie OPZZ. W Programie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2018-2022 wśród naszych najważniejszych postulatów wymieniliśmy, m.in.: nowelizację
ustawy o emeryturach pomostowych likwidującą wygasający charakter tych emerytur; uzależnienie możliwości przechodzenia na emeryturę od okresu ubezpieczenia; podwyższenie świadczeń przedemerytalnych, najniższych emerytur i rent oraz rent z tytułu niezdolności
do pracy i rent socjalnych oraz podniesienie wysokości
emerytur poprzez zwiększenie o 25% emerytury zmarłego małżonka. Jako instrument realizacji programu
wskazaliśmy dialog społeczny na wszystkich jego
szczeblach. Należy przy tym zauważyć, że skuteczność
dialogu społecznego jest uzależniona od dobrej woli
i gotowości do osiągnięcia porozumienia przez wszystkie strony.
Przed zespołem problemowym Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych został postawiony
28

bardzo szeroki zakres zadań. Zespół zajmuje się wypracowywaniem wspólnych dla stron stanowisk i opinii
w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, w
tym m.in. poprzez: opiniowanie projektów aktów prawnych; przygotowywanie założeń i projektów aktów
prawnych; opiniowanie programów rządowych i innych
dokumentów związanych z problematyką systemu
ubezpieczeń społecznych; dokonywanie analiz i ocen
funkcjonowania ubezpieczeń społecznych; ocenianie
efektywności funkcjonowania systemu ubezpieczeń
społecznych oraz zmian zachodzących w systemie
ubezpieczeń społecznych; inicjowanie, analizę i ocenę
dostosowań systemu ubezpieczeń społecznych do
zmian demograficznych i gospodarczych; analizowanie
funkcjonowania instytucji systemu ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem prowadzonej przez nie gospodarki finansowej – z punktu widzenia skuteczności
i efektywności, współpracowanie z instytucjami ubezpieczeń społecznych oraz porównywanie polskich rozwiązań stosowanych w systemie ubezpieczeń społecznych z doświadczeniami zagranicznymi, w tym w krajach Unii Europejskiej[1]. Przewodniczącym zespołu
jest obecnie dr hab. Jan Klimek, prof. SGH (Związek
Rzemiosła Polskiego).
Rok 2019 był bez wątpienia bardzo istotny w pracach
zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego do
spraw ubezpieczeń społecznych z punktu widzenia
rangi omawianych na posiedzeniach projektów ustaw
i tematów. W tym roku odbyły się cztery posiedzenia
zespołu, w tym jedno wspólne z zespołem problemowym ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
Zespół skupił się m.in. na: wypracowaniu wspólnego
stanowiska na temat zwiększenia wysokości wskaźnika
waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych w 2020 r., kwestii jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, czyli tzw.
„Emerytury +” (projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.),
rozpatrzenia postulatu OPZZ w sprawie zakwalifikowania zawodu Strażnika Miejskiego jako formacji umundurowanej w której wykonuje się prace o szczególnym
charakterze. Przedmiotem intensywnych dyskusji był
zwłaszcza projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w
związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne,
a także postulat OPZZ dotyczący wprowadzenia emerytur stażowych oraz niewygasającego charakteru

emerytur pomostowych. Zespół przeanalizował również
projekt dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo
Rodziny,
Pracy
i Polityki Społecznej pn. Informacja Rady Ministrów
dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia
25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.
U. poz. 1717). Przegląd dotyczący funkcjonowania
otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz form dobrowolnego oszczędzania na starość w ramach III filaru
(indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE oraz indywidualne konto emerytalne – IKE) stanowił punkt wyjścia do dyskusji na temat osiągnięcia
celów wprowadzenia kapitałowej części powszechnego
systemu emerytalnego.
I
W 2019 roku pierwsze posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego do spraw ubezpieczeń
społecznych odbyło się w dniu 13 marca w Centrum
Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie.
Obecni byli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Marcin Zieleniecki, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, przedstawiciele
Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także przedstawiciele straży miejskich/gminnych.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
podczas dyskusji nad projektem ustawy o jednorazowym świadczeniu emerytalnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. („Emerytura +”) podkreśliło, że oczekuje
rozwiązań systemowych, dających trwałą poprawę sytuacji emerytów i rencistów, a nie incydentalnych, psujących system ubezpieczeń społecznych. Koszt wypłaty
jednorazowych świadczeń pieniężnych został oszacowany na kwotę ponad 10,7 mld zł. OPZZ zgłosiło zastrzeżenia dotyczące m.in. źródeł finansowania tego
świadczenia, nie wyrażając zgody na to, by koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych został „sfinansowany w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur
Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach
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środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych”. Gdy
OPZZ w 2018 roku złożył w RDS projekt zmian ustawowych znoszący wygasający charakter emerytur pomostowych rząd stwierdził, że nie jest to możliwe, gdyż
dodatkowe składki na ubezpieczenie społeczne wpłacane za osoby pracujące w szczególnych warunkach nie
wystarczają na wypłaty emerytur dla osób uprawnionych. OPZZ wyraziło więc zdziwienie możliwością finansowania „trzynastej emerytury” z deficytowego
Funduszu Emerytur Pomostowych. OPZZ zauważyło,
że skoro z Funduszu Pracy są finansowane wydatki niezgodne z ustawowymi celami Funduszu, to wskazuje to
na istnienie nadwyżek na tym funduszu. W związku
z tym, należałoby postulować obniżenie składki na Fundusz Pracy o 1,45 %, co pozwoliłoby na dodatkowy
wzrost wynagrodzeń pracowników bez podnoszenia
kosztów pracy. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynikało także, że wielu dysponentów budżetu ma nadwyżki. OPZZ zaapelowało więc o pilne spełnienie oczekiwań pracowników sfery finansów publicznych w zakresie postulowanego przez związki zawodowe wzrostu
wynagrodzeń. Podczas dyskusji podnoszono również,
że prace nad projektem ustawy powinny być poprzedzone analizami dotyczącymi zamożności emeryckich
gospodarstw domowych.
Druga część tego posiedzenia dotyczyła dyskusji na temat wniosku OPZZ w kwestii zakwalifikowania zawodu strażnika miejskiego jako formacji umundurowanej w której wykonuje się prace o szczególnym charakterze. Strażnicy miejscy Związku Zawodowego Straży
Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego
oraz Związku Zawodowego Straży Miejskiej z Kędzierzyna Koźla podnieśli, że ich grupa zawodowa pomimo
istnienia od 25 lat do chwili obecnej nie posiada analizy
zawodu, rozpoznanych zagrożeń, chorób zawodowych
oraz określonych czynników szkodliwych występujących w środowisku zawodowym, pozostających w bezpośrednim związku z występowaniem chorób. Strażnicy miejscy przytoczyli przepisy prawne, znajdujące
się w wielu różnych aktach prawnych, na poparcie swojego stanowiska. Z ich argumentacji wynikało, że zajmują się bezpieczeństwem publicznym, a także kwestiami dotyczącymi zagrożenia życia i zdrowia obywateli, a w wykazie prac o szczególnym charakterze są
prace, które pokrywają się z pracą strażnika miejskiego,
np. funkcjonariuszy ochrony kolei. OPZZ podkreśliło

przy tym konieczność wprowadzenia niewygasającego
charakteru emerytur pomostowych. Strona pracodawców uznała za wskazane dokonanie pogłębionej analizy
kwestii strażników miejskich, przy czym uzgodniono,
że zespół będzie kontynuował ten temat po otrzymaniu
opinii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
II
Kolejne posiedzenie zespołu problemowego RDS ds.
ubezpieczeń społecznych odbyło się w dniu 7 czerwca
2019 r. Ze strony OPZZ w posiedzeniu zespołu wzięli
udział: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ
Bogdan Grzybowski, Specjalistka ds. ubezpieczeń społecznych i rynku pracy Magdalena Kossakowska oraz
eksperci ze związku zawodowego straży miejskich.
Rozpoczęto dyskusję nad projektem ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków
z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne
konta emerytalne. W projekcie wykazano, że system
OFE wymaga przebudowy, która powinna obejmować
upowszechnienie prywatnego i dobrowolnego systemu
Indywidualnych Kont Emerytalnych, stanowiących
uzupełnienie systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych.
Kontynuowano również dyskusję w sprawie wniosku
OPZZ dotyczącego zakwalifikowania zawodu Strażnika Miejskiego jako formacji umundurowanej w której
wykonuje się prace o szczególnym charakterze.
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Bogdan
Grzybowski przedstawił napływające do OPZZ opinie
organizacji związkowych OPZZ. Wnioski z nich wynikające wskazywały na daleko idące konsekwencje związane z przesunięciem pieniędzy z OFE na IKE. Zmniejszy się zobowiązanie jakie wobec osoby, która z tego
rozwiązania skorzysta, ma system obowiązkowy, czyli
emerytury wypłacane z tego systemu w przyszłości
będą niższe. Przy wyborze ZUS czy IKE bardzo istotny
jest fakt, że środki znajdujące się w IKE są kwotą realnie przez nas zgromadzoną i możemy żyć na tyle długo,
że dojdzie do ich całkowitej wypłaty. ZUS natomiast
świadczenie wypłacać będzie dożywotnio. Zdaniem
ekspertów z OPZZ publiczny repartycyjny system emerytalny, zapewniający godne emerytury, to podstawa
funkcjonowania systemów emerytalnych w państwach
wysoko rozwiniętych. Uznaje się bowiem, że tylko taki
system jest najbardziej sprawiedliwy, transparentny
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i najmniej kosztowny. Sprywatyzowane systemy tego
warunku nie spełniają i nie są w stanie zapewnić bezpiecznych i akceptowalnych społecznie emerytur. Państwo niemal w każdych warunkach wypłacało emerytury – nawet w sytuacji powojennych zniszczeń, a waloryzacja w ZUS była wyższa niż stopa zwrotu z inwestycji w akcje czy obligacje. Prywatyzacja środków
z drugiego filaru jest czymś, co jest sprzeczne z interesem publicznym. Podczas posiedzenia wskazywano, że
likwidacja OFE może doprowadzić do zmniejszenia
bezpieczeństwa przyszłych emerytów. Stanowisko Zespołu w omawianej kwestii nie zostało ostatecznie wypracowane.
W drugiej części spotkania OPZZ uzupełniło przesłane
wcześniej uzasadnienie wniosku dotyczącego straży
miejskich. Ekspert ze związku zawodowego straży
miejskich Mariusz Kaźmierczyk przedstawił dalsze argumenty i regulacje prawne na poparcie stanowiska
o szczególnym charakterze pracy strażnika miejskiego.
Do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu pracy strażnika do prac o szczególnym charakterze niezbędna jest
szczegółowa ekspertyza CIOP, w związku z czym dalsze prace nad omawianym tematem będą kontynuowane
po jej sporządzeniu.
III
Połączone posiedzenie zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych oraz zespołu problemowego ds.
budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych odbyło
się w dniu 24 czerwca 2019 r. Stronę rządową reprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Paweł Cybulski, przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Na posiedzeniu omówiono założenia projektu budżetu
państwa na 2020 r., w tym prognozowane wielkości makroekonomiczne stanowiące podstawę do opracowania
projektu ustawy budżetowej na rok 2020. Podjęto również próbę wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji
emerytur i rent z FUS w 2020 r., zgodnie z art. 89
ustawy o emeryturach i rentach z FUS (tj. Dz. U. z 2018
r., poz. 1270 z późn. zm.).
Założenia projektu budżetu państwa na 2020 r. przewidywały, że w latach 2019-2020 realne tempo wzrostu
PKB w Polsce wyniesie odpowiednio: 4,0% oraz 3,7%,

zaś tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie odpowiednio: 1,8% i 2,5%. Rząd prognozował także, że w 2019 r. przeciętne zatrudnienie
w gospodarce narodowej zwiększy się o 2,2%, a w kolejnym roku o następne 0,5%, co miałoby pozwolić na
kontynuację spadkowej tendencji odnoszącej się do
stopy bezrobocia.
OPZZ zwróciło uwagę, że ocena sytuacji na rynku pracy
nie zależy tylko od stopy bezrobocia, ale głównie od
wskaźnika aktywności zawodowej, a ten jest na niskim
poziomie. Ponadto, OPZZ zwróciło uwagę, że przed
polskim rynkiem pracy w dłuższej perspektywie czasowej stoją poważne wyzwania związane m.in. z: negatywnymi trendami demograficznymi, niewykorzystanymi zasobami pracy, niedopasowaniem kwalifikacji do
potrzeb rynku pracy, rozpowszechnieniem niestabilnych form zatrudnienia, segmentacją rynku pracy, przeobrażeniem rynku pracy związanym z cyfryzacją i automatyzacją. Cyfryzacja i automatyzacja powoduje potrzebę przekwalifikowania pracowników, których miejsca pracy będą zastępowane przez roboty. Rosnący
wpływ na zmiany na rynku pracy w Polsce mają również migracje.
W odniesieniu do kwestii zwiększenia wysokości
wskaźnika waloryzacji emerytur i rent strona pracodawców zaproponowała, by wskaźnik waloryzacji emerytur
i rent z FUS w 2020 r. został ukształtowany, zgodnie
z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, tj. na poziomie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonego
o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim roku kalendarzowym.
Strona związkowa domagała się, aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosił nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2019 r., o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i renetach z FUS, zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. OPZZ podkreśliło, że od 16 lat
zmniejsza się relacja minimalnej emerytury do minimalnego wynagrodzenia. W 2002 roku minimalna emerytura stanowiła 70,1% minimalnego wynagrodzenia, zaś
w 2019 roku minimalna emerytura stanowi zaledwie
48% minimalnego wynagrodzenia. Powyższe dowodzi
tezie, że emeryci nie partycypują we wzroście dochodu
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narodowego. Akceptowalnym rozwiązaniem dla OPZZ
byłoby wprowadzenie stałego mechanizmu minimalnej
waloryzacji dla najniższych świadczeń, aby zahamować
zwiększającą się różnicę między najniższymi a najwyższymi świadczeniami (w 2019 r. podniesiono emerytury
nie mniej niż o 70 zł – do kwoty 1100 zł oraz do 825 zł
w przypadku najniższej renty).
Wspólne stanowisko zespołu na temat zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS
w 2020 r., zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U.2018.1270 tj. z późn. zm.), nie zostało ostatecznie wypracowane.
IV
W dniu 26 listopada 2019 r. w Centrum Partnerstwa
Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się ostatnie
już w tym roku posiedzenie Zespołu Problemowego
RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Stronę rządową reprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki.
Obecni byli również przedstawiciele Departamentu
Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ze strony OPZZ w posiedzeniu uczestniczyli
Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, przedstawiciel Związku Zawodowego „Przeróbka” Sławomir
Łukasiewicz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Bogdan Grzybowski oraz Specjalistka z Wydziału Polityki Społecznej Katarzyna Duda.
W pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja dotycząca projektu dokumentu pt. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy
z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze
środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).
Należy w tym miejscu przypomnieć, że z dniem 1 maja
2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r.
o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz.
398 i 1175 oraz z 2013 r. poz. 1717). Na mocy art. 32
tej ustawy Rada Ministrów została zobowiązana do dokonywania przeglądu funkcjonowania systemu

emerytalnego i przedkładania Sejmowi informacji
o skutkach obowiązywania ww. ustawy wraz z propozycjami zmian nie rzadziej niż co 3 lata. Ustawa wprowadziła także istotne zmiany w sposobie gromadzenia
środków na przyszłą emeryturę (m.in. część składki,
która była dotychczas przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, ewidencjonowana miała być na
nowym subkoncie ubezpieczonego prowadzonym przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych; środki ewidencjonowane na subkontach objęto nowymi zasadami waloryzacji opartej na nominalnym wzroście PKB, z zastrzeżeniem nieobniżania wartości środków na subkoncie
w przypadku wystąpienia ujemnego wskaźnika waloryzacji; wprowadzono zasady dziedziczenia środków
zgromadzonych na subkontach), w tym nową formę dobrowolnego oszczędzania na starość – indywidualne
konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)[1]. W 2013
r. odbył się pierwszy przegląd funkcjonowania systemu
emerytalnego. Bardzo ważne zmiany w systemie emerytalnym wprowadziła również ustawa z dnia 6 grudnia
2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U.
poz. 1717). Oprócz zmian w IKZE, polegających na
wprowadzeniu kwotowego maksymalnego limitu składek i zryczałtowanego podatku przy wypłatach z IKZE,
wprowadziła również tzw. „suwak bezpieczeństwa”,
zgodnie z którym na 10 lat przed osiągnięciem wieku
emerytalnego przez ubezpieczonego, co miesiąc na subkonto w ZUS przekazywana jest określona wartość
środków zgromadzonych na rachunku członka OFE[2].
W dniu 3 lutego 2014 r. zostało umorzone 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego
członka otwartego funduszu emerytalnego na dzień 31
stycznia 2014 r. Umorzone środki zostały przekazane do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zaewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych[3]. Ustawa wprowadziła również
dalszą dobrowolność członkostwa w OFE.
Regulacje te doprowadziły do faktycznej likwidacji filaru kapitałowego, co skutkowało podważeniem zaufania obywateli do rynku kapitałowego oraz całego systemu emerytalnego. Pozostawiono przy tym funkcjonowanie OFE w okrojonym kształcie, sprzecznym z celami reformy emerytalnej[4]. Projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków
z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne
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konta emerytalne powstał, jak wynikało z informacji
o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie, w celu odbudowy silnego kapitałowego filaru systemu emerytalnego, opierającego się
m.in. na IKE i odzyskaniu zaufania obywateli do systemu emerytalnego.
Podczas omawiania Informacji Rady Ministrów dla
Sejmu RP Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki
wymienił mechanizmy, które zostały wprowadzone
przez ww. ustawy nowelizujące: subkonto w ZUS, dziedziczenie i objęcie wspólnością małżeńską zewidencjonowanych środków, waloryzacja w stosunku do PKB,
tzw. suwak bezpieczeństwa, a także dobrowolność odprowadzania części składki do OFE. Ponadto, przypomniał, że materiał informacyjny był przygotowany
zgodnie ze stanem na koniec 2018 roku, wobec czego
nie zwiera danych o PPK i nowym IKE.
OPZZ przedstawiło krytyczne stanowisko w sprawie
przyjęcia w projekcie ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych
funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta
emerytalne (IKE) rozwiązania polegającego na tym, że
przystąpienie do IKE będzie domyślne, z możliwością
jego dalszego zasilania przez dokonywanie dobrowolnych dopłat, a przekazanie składek do ZUS-u będzie
wiązało się z dodatkową formalnością. W ocenie OPZZ
domyślnym rozwiązaniem powinno być przeniesienie
przez ubezpieczonego środków z OFE do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, a dobrowolnym – na IKE.
Jak to zostało zauważone wyżej, istnieje bowiem
obawa, że przesunięcie środków z OFE do IKE będzie
skutkowało wypłatą niższych emerytur niż w przypadku
pozostawienia wszystkich środków w ZUS-ie, co w
przyszłości może prowadzić do zmian w kierunku emerytury obywatelskiej. Zdaniem OPZZ nie wzięto pod
uwagę korzystnego dla emerytów systemu waloryzacji
składek gromadzonych w ZUS. OPZZ krytycznie oceniło również konieczność zapłaty 15-procentowej
„opłaty przekształceniowej”, w przypadku przeniesienia środków z OFE do IKE.
Dalsza dyskusja dotyczyła postulatu OPZZ uchylenia
wygaszania emerytur pomostowych oraz wprowadzenia
możliwości przejścia na emeryturę po osiągnięciu okresów składkowych w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 lat
dla mężczyzn. Przewodniczący OPZZ Andrzej

Radzikowski podkreślił, że OPZZ przygotowało dokument w formie gotowego aktu prawnego dotyczącego
emerytur stażowych, zaś w odniesieniu do nie wygaszania emerytur pomostowych, zwrócił uwagę na brak
ostatecznych wniosków i rekomendacji ze strony RDS.
Ponadto, zauważono, że Prezydent RP Andrzej Duda
nie zrealizował dotychczas deklaracji, jaką złożył
w kampanii wyborczej w kwestii wprowadzenia emerytur stażowych i należy w związku tym oczekiwać dotrzymania tej obietnicy. Partnerzy społeczni postanowili
rozpocząć dyskusję nad omawianym tematem i wyrazili
gotowość uzgodnienia wraz ze stroną rządową wspólnej
propozycji rozwiązań dotyczących emerytur stażowych
oraz nie wygaszania emerytur pomostowych.
Podsumowując powyższe należy zauważyć, że kończący się rok był bardzo intensywny w pracach zespołu
problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych.
Pewna część naszych postulatów, jak na przykład emerytury stażowe, wymaga dalszych prac, jednak został
przygotowany grunt pozwalający w przyszłym roku
2020 oczekiwać korzystnych zmian prawa. W przyszłym roku OPZZ zwiększy także aktywność, aby emerytury pomostowe stały się stałym (a nie wygasającym)
elementem systemu emerytalnego.
Magdalena Kossakowska
[1] http://rds.gov.pl/zespoly-rds/zespol-problemowy-ds...
[2] Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania
ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z
funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz.
1717), projekt z dnia 30 października 2019 r., s. 3.
[3] Tamże, s. 4.
[4] https://rf.gov.pl/porady-sezonowe/Zmiany_w_Otwarty...
[5] Zob. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne
konta emerytalne (Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia
rozwiązań planowanych w projekcie).

Prace Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS
w 2019 r.
1/ Cel działania Doraźnego Zespołu ds. zamówień
publicznych Rady Dialogu Społecznego.
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Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego (dalej: Zespół) został powołany Uchwałą nr 7 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie
powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw
zamówień publicznych. Jego funkcjonowanie przedłużono Uchwałą nr 17 z dnia 19 października 2016 r. do
dnia 31 grudnia 2019 r.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
•

•

opiniowanie i przygotowanie, we współpracy
z Urzędem Zamówień Publicznych i właściwymi ministerstwami, propozycji zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
w związku z koniecznością implementacji do 18
kwietnia 2016 roku dyrektyw unijnych –
2014/24/UE oraz 2014/25/UE z 26 lutego 2014
roku, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
przygotowanie we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych kodeksu dobrych praktyk
wraz z propozycjami klauzul umownych w poszczególnych branżach.

2. Działalność przedstawicieli OPZZ w Zespole.
Przedstawicielami OPZZ w Zespole jest przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników
Piotr Sadowski oraz Katarzyna Pietrzak z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych Biura
OPZZ. Ekspertem OPZZ w Zespole jest Jakub Kus ze
Związku Zawodowego Budowlani.
Aktywność OPZZ w Zespole miała na celu zwiększenie
roli aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, poprawę warunków pracy i płacy osób pracujących przy realizacji zamówień publicznych oraz standardów prowadzenia biznesu w gospodarce.
Warto mieć na uwadze,że działania OPZZ w poprzednich latach skutkowały korzystnymi dla pracowników
zmianami prawa zamówień publicznych. Osiągnęliśmy
porozumienie z pozostałym centralami związkowymi
i organizacjami pracodawców Rady Dialogu Społecznego co do wspólnych postulatów dotyczących naprawy
systemu zamówień publicznych związanych z ograniczeniem konkurowania ceną opartą o niską jakość zatrudnienia i wynagradzania pracujących.
W rezultacie, do ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadzono m.in. obowiązek zatrudniania

pracowników realizujących zamówienie publiczne na
umowę o pracę, jeśli wykonywane przez tę osobę czynności wypełniają znamiona Kodeksu pracy. Wzmocniono ponadto rolę pozacenowych kryteriów w ocenie
ofert tak, aby cena w mniejszym stopniu determinowała
wybór oferty. Uregulowano także kwestię zamówień
tzw. społecznych. W połączeniu z ustanowieniem minimalnej stawki godzinowej dla osób pracujących w oparciu o niektóre umowy cywilnoprawne oraz możliwością
waloryzacji umów o zamówienie publiczne w przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne dało to
podstawy prawne do poprawy jakości zatrudnienia w ramach zamówień publicznych. W ramach prac Zespołu
nad projektem nowego prawa zamówień publicznych
przedstawiciele OPZZ mieli na względzie potrzebę
utrzymania rozwiązań już obowiązujących w ustawie
oraz wprowadzenia regulacji zwiększających rolę
aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
Działając w Zespole, kierowano się zapisami Programu
OPZZ na lata 2018-2022. W Programie zawarto postulat
wprowadzenia rozwiązań na rzecz podniesienia jakości
realizacji zamówień publicznych, w szczególności poprzez:
•

•

•

•

•

•

•

rozszerzenie obowiązku zatrudniania na umowę
o pracę osób realizujących zamówienie na
wszystkie zamówienia publiczne;
kształtowanie przez firmy zrównoważonych
łańcuchów dostaw przez odpowiednie stosowanie zamówień publicznych;
ograniczenie skali wyłączeń z prawa zamówień
publicznych oraz wprowadzenie większego nadzoru i kontroli tzw. zamówień in house, szczególnie pod kątem przestrzegania prawa pracy;
preferowanie w zamówieniach publicznych
podmiotów, które opierają swój model działalności na zasadach społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw i zrównoważonym rozwoju,
w tym na układach zbiorowych prawa pracy;
nałożenie na spółki z udziałem Skarbu Państwa
obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych i zatrudnienia na umowę o pracę przy
realizacji zamówień;
wprowadzenie obowiązku stosowania przez samorządy klauzul społecznych w zamówieniach
publicznych zgodnie z Zaleceniem Rady Ministrów w tej sprawie;
wprowadzenie przepisów kształtujących solidarną odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców za zrealizowanie kontraktu;
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•
•

•

•

ograniczenie w praktyce liczby poziomów podwykonawstwa w realizacji zamówienia;
zobligowanie zamawiających i generalnych wykonawców do uwzględniania całości kosztów
pracy wynikających z obowiązującego prawa,
a także wprowadzenie ich solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów
zawartych z pracownikami;
zwiększenie w praktyce zaangażowania własnego potencjału wykonawczego generalnego
wykonawcy w realizację zamówienia;
ratyfikowanie przez Polskę Konwencji nr 94
MOP dotyczącej postanowień o pracy w umowach zawieranych przez władze publiczne.

Szereg ww. postulatów znalazło odzwierciedlenie
w dyskusjach i dokumentach przyjmowanych przez Zespół w 2019 r.

brzmienie zostało przygotowane przez Zespół. Członkowie Zespołu przygotowali także treść Uchwały nr 60
strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie dokumentu „Koncepcja
nowego Prawa Zamówień Publicznych”. Uchwały te
były bazą prac Zespołu w 2019 r. nad projektem ustawy
– Prawo zamówień publicznych oraz projektem ustawy
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień
publicznych. Pod kątem tych Uchwał RDS Zespół weryfikował ww. projekty ustaw, które były konsultowane
z Radą Dialogu Społecznego w ramach konsultacji społecznych począwszy od 24 stycznia 2019 r. Dodatkowo,
analizowano projekty ustaw pod względem możliwości
poprawy jakości realizacji zamówień publicznych oraz
konkurencyjności rynku zamówień publicznych.
Zespół w 2019 r. przyjął dwa Stanowiska:

3/ Prace Zespołu w 2019 r.
W 2019 r. odbyły się trzy posiedzenia Zespołu, w dniu
20 lutego 2019 r., 16 kwietnia 2019 r. (autonomiczne
posiedzenie związków zawodowych i organizacji pracodawców Zespołu) oraz 25 kwietnia 2019 r. Prace Zespołu toczyły się także w trybie roboczym, gdy członkowie Zespołu dyskutowali nad konkretnymi, technicznymi wariantami rozwiązań dotyczących zamówień publicznych oraz w trybie korespondencyjnym, drogą
poczty elektronicznej, w ramach której wymieniano się
kolejnymi propozycjami projektów stanowisk Zespołu.
Przedmiotem obrad Zespołu na posiedzeniach były
przede wszystkim projekt ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. Choć
prace nad nową ustawą – Prawo zamówień publicznych
trwały w 2019 r., były jednak poprzedzone pracami
koncepcyjnymi Urzędu Zamówień Publicznych i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w których
brał udział także Zespół. Część uwag Zespołu została
uwzględniona już na etapie koncepcyjnym projektu
ustawy – Prawo zamówień publicznych. Treść uwag
Zespołu na tym etapie była zbieżna m.in. z postulatami
zawartymi w Programie OPZZ na lata 2018-2022.
Dyskusja członków Zespołu na posiedzeniach Zespołu
skupiała się wokół postulatów zawartych w Uchwale nr
58 strony pracowników i strony pracodawców Rady
Dialogu Społecznego w sprawie przyjęcia Postulatów
do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych, której

•

•

stanowisko z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie
realizacji inwestycji o długim okresie wykonania wynikających ze wzrostu kosztów wyrobów
budowlanych i dostaw tych wyrobów,
stanowisko z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych
z dnia 4 kwietnia 2019 r. w zakresie tzw. zamówień klasycznych.

Biorąc pod uwagę prace strony rządowej nad projektem
nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych, Zespół rozpatrywał możliwość wprowadzenia
rozwiązań prawnych, które w skuteczniejszy sposób niż
obecne będą umożliwiać waloryzację zawartych umów
o zamówienie publiczne. W tym zakresie Zespół w 2019
r. kontynuował prace rozpoczęte jeszcze w 2018 r.,
kiedy to wraz z przedstawicielami zamawiających,
Urzędem Zamówień Publicznych, Ministerstwem Infrastruktury oraz Głównym Urzędem Statystycznych dyskutowano nad możliwością rozwiązania problemu znaczącego wzrostu kosztów realizacji zamówień publicznych już zakontraktowanych. Przeprowadzono dyskusję
na temat możliwych sposobów dostosowania warunków
obowiązujących umów zawieranych w ostatnich latach
do rzeczywistych kosztów ich realizacji w zakresie,
w którym ich wzrost nie mógł być do przewidzenia
przez strony zawierające umowy wieloletnie. Po zapoznaniu się z informacją na temat problemów na rynku
zamówień publicznych dotyczących realizowanych zamówień publicznych na roboty budowlane, w szczególności inwestycji o długim okresie wykonania, które były
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wynikiem przede wszystkim ze wzrostu kosztów wyrobów budowlanych i innych materiałów niezbędnych do
realizacji zamówienia oraz wzrostu kosztów świadczenia usług, Zespół zdecydował o przygotowaniu stanowiska. Zespół miał na uwadze mając na uwadze treść
obowiązujących w dacie podpisania tych umów oraz
obowiązujących przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Efektem prac
Zespołu było przyjęcie w dniu 22 stycznia 2019 r. Stanowiska Strony społecznej Zespołu w sprawie realizacji
inwestycji o długim okresie wykonania wynikających ze
wzrostu kosztów wyrobów budowlanych i dostaw tych
wyrobów.
W przedmiotowym Stanowisku Strona społeczna Zespołu wnioskowała o przedstawienie przez stronę rządową informacji o:
•

•

planowanych działaniach na rzecz poprawy sytuacji na rynku zamówień publicznych
w związku z sygnalizowanymi przez rynek trudnościami w realizacji inwestycji o długim okresie wykonania w oparciu o już zawarte umowy
o zamówienie publiczne;
szacunkowych kosztach waloryzacji umów
w związku z oszacowanym przez rząd ryzykiem
niewykonania tych umów wskutek ich wypowiedzenia przez wykonawców i konieczności
dokończenia realizacji zamówień przez nowych
wykonawców lub ryzykiem ich wypowiedzenia.

Ponadto, w Stanowisku Strona społeczna Zespołu postulowała o:
•

•

wdrożenie rozwiązań opartych o obowiązujące przepisy prawa, które umożliwią zamawiającym w sposób bezsporny przeprowadzenie
zmiany istniejących umów na realizację inwestycji o długoterminowym okresie wykonania
w związku ze zmianą kosztów wyrobów budowlanych i dostaw tych wyrobów oraz
wypracowanie systemowych rozwiązań, w tym
mechanizmu waloryzacyjnego w oparciu o dane
statystyki publicznej, zapewniających ich stosowanie przez zamawiających, w związku ze
zmianą cen, kosztów wyrobów budowlanych
i dostaw tych wyrobów w zakresie, w którym
ich zmiana nie mogła być do przewidzenia przez
strony zawierające umowy. Taka formuła

powinna zostać włączona docelowo do nowego
Prawa zamówień publicznych.
Na przedmiotowe Stanowisko odpowiedział Prezes Zarządu PKP PLK S.A. (pismo z dnia 28 października
2019 r.), Sekretarz Stanu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (pismo z dnia 16 października 2019 r.) a także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (pismo z dnia 14
października 2019 r.). W ramach kompetencji tych podmiotów toczyły się prace nad rozwiązaniem zdiagnozowanych przez Zespół problemów z wykonaniem już zawartych umów w związku ze znaczącym wzrostem cen
materiałów i usług.
W 2019 r. trwały prace nad uchwaleniem nowej ustawy
– Prawo zamówień publicznych, aktu prawnego kompleksowo regulującego zasady udzielania zamówień publicznych. Członkowie Zespołu, opiniując projekt ww.
ustawy skupili się na zamówieniach udzielanych na
podstawie przepisów opartych na tzw. Dyrektywie klasycznej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych,
uchylająca
dyrektywę
2004/18/WE).
Ustaleniem strony społecznej Zespołu, było także podtrzymanie w zakresie projektu ustawy stanowiska wyrażonego w Uchwale nr 58 RDS. Jednocześnie Zespół postulował o uwzględnienie określonych poniżej obszarów tematycznych i propozycji zmian w projekcie
ustawy, w celu pełnej realizacji przedmiotowej
Uchwały na rzecz poprawy sytuacji pracowników
i przedsiębiorców.
W obszarze kształtowania umów o zamówienie publiczne Zespół uznał, że prawo zamówień publicznych
powinno wprost określać:
•

•

•

konieczność kształtowania warunków umowy
o zamówienie publiczne w sposób zrównoważony w zakresie alokacji ryzyk pomiędzy stronami, jak również w zakresie ekonomicznym,
obowiązek ustalania maksymalnej wysokości
kar umownych, którymi zamawiający może obciążyć wykonawcę,
prawo odstąpienia od umowy przez wykonawcę
w przypadku, gdy zamawiający w rażący sposób
nie wykonuje swoich zobowiązań, w szczególności gdy nie podejmuje decyzji w istotnych
sprawach dotyczących zamówienia bądź
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•

•

•

narusza obowiązek współdziałania z wykonawcą w inny sposób,
zakaz stosowania przez zamawiającego postanowień, które przenoszą na wykonawcę odpowiedzialność za nierzetelne opisanie przedmiotu
umowy,
możliwość wprowadzenia do umowy postanowień motywujących wykonawców np. do wcześniejszej realizacji zamówienia lub podwyższenia standardów jego wykonania, poprzez zastosowanie prawa do podwyższenia wynagrodzenia – zastosowanie „premii za sukces”,
wysokość kar umownych, która powinna być
proporcjonalna do stopnia naruszenia umowy,
na wzór rozwiązań istniejących w innych krajach UE.

Strona społeczna Zespołu uzgodniła, że umowy w sprawie zamówień publicznych powinny kształtować warunki ich wykonywania w sposób proporcjonalny,
z uwzględnieniem interesu publicznego. W związku
z powyższym postulowano wprowadzenie poniższych
zmian do projektu:
•
•

usunięcie określenia „rażąco” w art. 433 ust.
1 projektu,
uzupełnienie katalogu klauzul abuzywnych,
o których mowa w art. 433 ust. 2 projektu o następujące niedozwolone postanowienia:
o określające odpowiedzialność wykonawcy za skutki okoliczności, na których
powstanie, pomimo zachowania należytej staranności, nie miał wpływu,
o uniemożliwiające wykonawcy prawa
dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówienia,
o ograniczające możliwości wykonawcy
w zakresie żądania od zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar
umownych,
o nakładające na wykonawcę odpowiedzialność za skutki uchybień zamawiającego w zakresie przygotowania zamówienia,
o ograniczające wykonawcy możliwość
waloryzacji w stosunku do części wynagrodzenia i niektórych elementów zamówienia.

Uznano za zasadne uzupełnienie katalogu zasad udzielania zamówień o zasadę przewidywalności działań zamawiającego, ponieważ obecnie wykonawcy nie są

informowani o przewidywalnym harmonogramie działań i czynności zamawiającego. Nie sprzyja to przejrzystości prowadzonej procedury, a niekiedy może prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania.
Dodatkowo, pozytywnie oceniono zapewnienie mechanizmów pozwalających na finansowanie realizacji zamówień publicznych zgodnie z harmonogramem płatności zamówienia. Jednocześnie zgłoszono postulat
przyjęcia zasady, że ceną przetargową jest cena netto.
W zakresie instytucji waloryzacji umowy, Strona społeczna Zespołu uzgodniła, że przepisy powinny być
sformułowane w sposób, który jednoznacznie przyznaje
stronom umowy (zarówno wykonawcy jak i zamawiającemu) uprawnienie do waloryzacji cen wskazanych w
umowie, w szczególności poprzez określenie rodzajów
wskaźników cen materiałów lub kosztów. Proponowano, aby w regulacji dotyczącej klauzul waloryzacyjnych wskazać, że powinny być to klauzule adaptacyjne
automatycznego zastosowania i stosowane w sytuacji,
w której wzrostu lub spadku cen nie dało się przewidzieć w toku normalnego prowadzenia działalności gospodarczej. Biorąc to pod uwagę, wskazano że:
•

niewłaściwe jest wprowadzanie w art. 439 ust.
2 pkt 1) projektu obowiązku określania w umowie minimalnego poziomu zmiany cen i kosztów uprawniającego do zmiany wynagrodzenia.
Dowolność w kształtowaniu tego poziomu przyznana zamawiającemu pozwoli na ukształtowanie go na odpowiednio wysokim poziomie, tak
aby w rzeczywistości skutecznie wyeliminować
umowną waloryzację,

•

datą odniesienia w stosunku do zastosowania
klauzul waloryzacyjnych powinien być dzień
złożenia oferty, ponieważ to na ten dzień wykonawcy przedstawiają swoje kalkulacje i założenia,
zasadna jest rezygnacja z obowiązku ograniczenia zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającego z waloryzacji,
ustawa powinna przewidywać, aby w umowach
na roboty budowlane i usługi zawieranych na
okres dłuższy niż 12 miesięcy obowiązkiem
było powołanie komisji rozjemczej, której zadaniem byłoby rozwiązywanie sporów powstających na etapie realizacji umowy. Wzorem dla
ich stworzenia powinny być dokumenty

•

•
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Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów.
Strona społeczna Zespołu krytycznie oceniła brak systemowych zmian obecnie obowiązujących regulacji
prawa zamówień publicznych w obszarze zamówień inhouse, wbrew postulatom wyrażonym w Uchwale nr 58
strony pracowników i pracodawców RDS. Chodzi o zamówienia udzielane przez zamawiających bez postępowania podmiotom od nich zależnym. W związku z tym:
•

•

•

•

podtrzymano postulat wyeliminowania dualizmu obowiązującego w obecnym systemie
prawa w zakresie in-house, pozostawiając jedną
możliwość (model) udzielenia zamówienia
o charakterze in-house, zgodny z postanowieniami dyrektywy 2014/24/UE, tj. regulację zawartą w przepisach Prawa zamówień publicznych,
uznano, że tzw. analizy przedrealizacyjne powinny być prowadzone również w przypadku
zamiaru skorzystania przez zamawiającego
z tzw. zamówienia in-house, co pozwoli porównać ten model realizacji zadania z modelem konkurencyjnym,
wyrażono stanowisko, że dokumenty źródłowe
stanowiące podstawę sporządzenia tzw. „wiarygodnych prognoz handlowych”, łącznie z samą
prognozą, powinny być publikowane tak, aby
umożliwić zainteresowanym wykonawcom ich
weryfikację,
wniesiono o określenie wprost w przepisach, że
podmiot in-house ma samodzielnie dysponować
zasobami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji zamówienia; w tym celu niezbędne jest badanie przez zamawiającego już na etapie zamiaru
udzielenia zamówienia proporcjonalnych do
przedmiotu zamówienia warunków jego realizacji dotyczących potencjału technicznego, ludzkiego, ekonomicznego i finansowego oraz doświadczenia.

Szczególnie istotne były dla OPZZ postulaty zawarte
w stanowisku Strony społecznej Zespołu do projektu
ustawy, których realizacja miała spowodować transparentne wydatkowanie środków publicznych, lepsze
funkcjonowaniu lokalnych rynków pracy i poprawę jakości zatrudnienia, a także wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz innowacyjności gospodarki. Dlatego, Strona społeczna Zespołu wnioskowała w Stanowisku do projektu aby w ustawie:

•

•

•

•

utrzymać w art. 95 ust. 1 obecny jego zapis odwołujący się do art. 22 § 1 Kodeksu pracy oraz
te przepisy projektu, które pozwalają w praktyce
zastosować wymóg zatrudnienia na umowę
o pracę osób realizujących zamówienie publiczne niezależnie od trybu udzielenia zamówienia publicznego i jego wartości,
jednoznacznie określić obowiązki zamawiających w zakresie egzekwowania wymogów stawianych zamawiającym, w szczególności poprzez wskazanie wprost obowiązku kontroli
w trakcie realizacji zamówienia publicznego
wymogu zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców na umowę o pracę osób realizujących zamówienie,
wprowadzić wymóg obowiązkowego badania
kosztów pracy w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi w ramach wyjaśnień
dotyczących ofert rażąco niskich,
wprowadzić do obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, obecnie obowiązujących w PZP,
przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym
i socjalnym oraz przestępstwa przeciwko środowisku, określenie w fakultatywnych przesłankach wykluczenia dotyczących wykroczeń dolnej granicy kary administracyjnej w wysokości
3000 PLN wraz z rozwiązaniem pozwalającym
ocenić daną podstawę wykluczenia zgodnie
z zasadą proporcjonalności.

Jednocześnie krytycznie oceniono brak w projekcie dodatkowych narzędzi sprzyjających upowszechnieniu
stosowania w większym zakresie niż dotychczas klauzul
społecznych. W związku z tym, że istotnym zadaniem
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych powinny być
działania kształtujące dobre praktyki zamawiających
w tym zakresie.
W ramach stanowiska Strony społecznej Zespołu ustalono, że podtrzymane zostanie dotychczasowe stanowisko o konieczności utrzymania zróżnicowania na kryteria cenowe (60%) i pozacenowe (40%), aby ograniczyć
destrukcyjny wpływ stosowania kryterium najniższej
ceny. Jednocześnie jednak zawnioskowano o monitorowanie stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert,
w tym aspektów społecznych oraz kryteriów środowiskowych niezależnie od wartości zamówienia.
Strona społeczna Zespołu uznała za właściwe, aby po
uchwaleniu ustawy Prezes Rady Ministrów wydał zalecenia stosowania przez zamawiających z administracji
rządowej i samorządowej wymogu zatrudnienia na
umowę o pracę osób realizujących zamówienie,
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promowania w zamówieniach przedsiębiorców przestrzegających praw pracowniczych oraz stosowania
klauzul społecznych, a także podjął działania w celu ratyfikacji i odpowiedniego wdrożenia Konwencji nr 94
Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Członkowie Zespołu reprezentujący pracowników i organizacje pracodawców zwrócili uwagę na potrzebę
zwiększenia elastyczności i eliminację barier biurokratycznych w procedurach udzielania zamówień publicznych. W związku z tym, pozytywnie oceniono instytucję analiz przedrealizacyjnych, postulując równocześnie o jednoznaczne przewidzenie szczegółowych elementów takich analiz. Uznano, że zasadne byłoby
wprowadzenie m.in. obowiązku analizy wpływu ustalanych kryteriów pozacenowych na przedmiot zamówienia oraz na ceny ofert. Kryteria, które jedynie pozornie
mogą mieć związek z przedmiotem zamówienia, a jednocześnie bezzasadnie wpływają na zwiększenie ceny
ofert, nie powinny być stosowane. Rezultat takich analiz powinien stanowić podstawę do stanowiska zamawiającego w przypadku kwestionowania przez wykonawców rozwiązań przyjętych w dokumentacji postępowania.
Poparto stworzenie rejestru zweryfikowanych przedsiębiorców, który pozwoliłby podmiotom tam wpisanym
na przedkładanie certyfikatu, zamiast dokumentów
i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Te dokumenty byłyby składane tylko raz, przy certyfikacji i weryfikowane cykliczne.
Jednocześnie podtrzymano postulat dotyczący konieczności upowszechnienia dopuszczania rozwiązań równoważnych do określanych przez zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia oraz stworzenia warunków dla
opisu przedmiotu zamówienia w sposób funkcjonalny.
Zamawiający powinni w pierwszej kolejności wskazywać efekty i parametry, jakich oczekują od rozwiązań
przedstawianych w ofertach, a dopiero w dalszej kolejności – jeżeli jest to podyktowane szczególnymi okolicznościami – przez wskazanie ścisłych opisów. Koniecznym jest przy tym zobowiązanie zamawiających
do określania parametrów równoważności.
Strona społeczna Zespołu przedstawiła ponadto swój
punkt widzenia na zakres kompetencji do orzekania
w sprawach zamówień publicznych. W ramach tego

obszaru Strona społeczna Zespołu postulowała do
strony rządowej o:
•

•

•

wprowadzenie do projektu postanowień potwierdzających jednoznacznie, iż wykonawcy są
uprawnieni do wnoszenia do Krajowej Izby Odwoławczej odwołań od decyzji zamawiającego
o udzielaniu zamówienia z pominięciem przepisów ustawy,
udostępnienie środków ochrony prawnej powinny przysługiwać innym zainteresowanym
wykonawcom. Postulowane rozwiązanie ma
istotne znaczenie dla kontroli realizacji zamówień zgodnie z zapisami umowy i deklaracjami
zawartymi w ofercie w drodze ewentualnego odwołania do KIO składanego przez wykonawcę,
który nie uzyskał zamówienia. Proponowane
rozwiązanie będzie sprzyjało zwiększeniu przejrzystości procedury wyboru wykonawcy i sposobu realizacji umowy,
zapewnienie realnego dostępu do dokumentów
związanych z procedurą o udzielanie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówienia,
w tym umowy oraz wprowadzanych zmian poprzez wprowadzenie obowiązku niezwłocznego
publikowania umów, zmian do umów oraz
ewentualnych dodatkowych dokumentów istotnych z punktu widzenia przedmiotu zamówienia.

Uznano za zasadne rozwiązanie, zgodnie z którym Krajowa Izba Odwoławcza orzekałaby również co do zgodności z prawem zamówień publicznych zmian do
umów, również tych dopiero planowanych (na zasadzie
wiążącej interpretacji). Regulacja ta powinna umożliwiać wystąpienie do Krajowej Izby Odwoławczej
z wnioskiem o rozstrzygnięcie kwestii dopuszczalności
zmiany umowy przez każdą ze stron stosunku prawnego, tj. przez zamawiającego lub wykonawcę.
W związku z tym, projekt powinien przyznać stronom
umowy o zamówienie publiczne uprawnienie do występowania do Krajowej Izby Odwoławczej z wnioskiem
o rozstrzygnięcie tego, czy proponowana zmiana
umowy (jeszcze przed jej zawarciem) jest zgodna
z przepisami prawa zamówień publicznych. Chodziłoby
zatem o kompetencje do oceny zmiany wyłącznie
z punktu widzenia prawa zamówień publicznych, a zatem obszaru, który leży bezpośrednio w zakresie rozstrzygania Krajowej Izby Odwoławczej. Co więcej,
w celu zwiększenia bezpieczeństwa prawnego zamawiających, opowiadamy się za tym, aby prawomocne
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rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej były wiążące dla wszystkich instytucji krajowych kontrolujących działania zamawiającego z punktu widzenia zamówień publicznych. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych, zamawiający miałby
obowiązek poinformowania o wniesieniu sprawy do
Krajowej Izby Odwoławczej właściwą instytucję zarządzającą. Ta z kolei mogłaby przystąpić do postępowania
prowadzonego przed Izbą, podobnie zresztą jak inni
wykonawcy, którzy zamierzaliby kwestionować zgodność zmiany umowy z przepisami ustawy. Procedura
rozstrzygania tego typu spraw przez Krajową Izbę Odwoławczą powinna opierać się na identycznych zasadach jak wszelkie inne spory rozpatrywane przez Izbę.
Rozstrzygnięcia Izby wprowadzałyby element pewności prawnej i pozwalały zamawiającym na podejmowanie decyzji dotyczących zmian w umowach, choć oczywiście nie rozstrzygałyby wszelkich kwestii spornych
wynikających z ich realizacji.
W celu zwiększenia dostępności środków ochrony
prawnej, Strona społeczna Zespołu postulowała o:
•
•

•

wydłużenie terminów wnoszenia środków odwoławczych,
obniżenie wysokości wpisów, w tym obniżenie
wysokości wpisu od skargi na orzeczenie KIO,
zapewnienie dopuszczenia biegłych/ekspertów
w postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
zwiększenie dostępności do środków ochrony
prawnej dla organizacji wpisanych na listę Prezesa UZP poprzez rozszerzenie możliwości
udziału organizacji uprawnionych do korzystania ze środków ochrony prawnej przez jednoznaczne umożliwienie im przystępowania do
postępowań odwoławczych oraz wnoszenia odwołań dotyczących udzielania zamówień z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych.

4. Wpływ prac Zespołu na kształt ustawy –Prawo zamówień publicznych.
Ustawa – Prawo zamówień publicznych, regulująca
w sposób całościowy proces udzielania zamówień publicznych została uchwalona przez Sejm RP 11 września 2019 r., natomiast Prezydent RP podpisał ustawę
15 października 2019 r. Nowa ustawa ma jednak długie
vacatio legis. Przepisy ustawy zaczną bowiem obowiązywać z początkiem 2021 roku.

Spośród szeregu zmian przepisów regulujących proces
zamówień publicznych wprowadzonych w uchwalonej
ustawie, w tym zgłoszonych przez Zespół, warto szczególnie zwrócić uwagę na poniższe. Ustawa podtrzymała
obecnie obowiązujące rozwiązania dotyczące obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób realizujących zamówienie publicznej, jeśli wykonywane przez
nich czynności realizują znamiona Kodeksu pracy. Jednocześnie rozszerzyła obowiązywanie tego obowiązku
na zakres zamówień obejmujący także zamówienia społeczne. Strona społeczna Zespołu wnioskowała, aby zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia na umowę
o pracę podnieść do rangi zasady ogólnej prawa zamówień publicznych a kontrola zatrudnienia była wprost
wskazana przez przepisy jako obowiązkowa dla zamawiającego, jednak strona rządowa stanęła na stanowisku, że obecne przepisy są w zakresie spraw pracowniczych wystarczające. W przypadku trudności w uzyskaniu informacji na temat sposobu realizacji zamówienia
publicznego lub wątpliwości w tym zakresie, związki
zawodowe powinny współpracować z Państwowa Inspekcją Pracy, która zadeklarowała, że będzie kontrolować realizację zamówień publicznych w ramach działalności kontrolnej tej instytucji.
Podtrzymano także rozwiązania mające na celu zwiększenie roli kryteriów pozacenowych w wyborze oferty
oraz możliwość stosowania w zamówieniach klauzul
społecznych. Z punktu widzenia związków zawodowych ważna jest weryfikacja, czy w zamówieniu publicznym wymagane jest przez zamawiającego zatrudnienie na umowę o pracę, czy faktycznie jest ono stosowane zarówno przez wykonawcę jak i podwykonawcę.
Warto interesować się, jak długo (czy np. na cały okres
realizacji zamówienia, czy na pełen etat), jakiej jakości
zatrudnienie na umowę o pracę jest wymagane i czy zamawiający weryfikuje określony przez siebie obowiązek. Ważne jest ponadto sprawdzanie, czy możliwe było
zastosowanie w zamówieniu klauzul społecznych odnoszących się do zatrudnienia osób defaworyzowanych
i aspektów prośrodowiskowych. Sygnalizowanie zamawiającym - dysponentom finansów publicznych, że powinni w ramach zamówień realizować politykę społeczną i ekologiczną zwiększy świadomość instytucji
publicznych w tym zakresie i przyczyni się do budowania korzystnej polityki w regionie, w którym działają
związki zawodowe. Kilka dokumentów dotyczących
klauzul społecznych jest umieszczonych na stronie
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internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Są one
pomocne w pogłębieniu wiedzy na ten temat
(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/zrownowazonezamowienia-publiczne).
Do nowej ustawy wprowadzono także dodatkowe rozwiązania w obszarze treści umów o zamówienie publiczne, by równoważyć siłę stron; kar umownych oraz
waloryzacji umów. Fakt wprowadzenia bardziej szczegółowych rozwiązań w zakresie waloryzacji nie oznacza, że jest to rozwiązanie kompleksowe. Strona społeczna Zespołu wskazywała na potrzebę zmian w projekcie ustawy w tym zakresie, jednak nie zyskało to akceptacji strony rządowej. Ponadto, dopracowano przepisy w obszarze in-house, jednak nie zmieniając zasad
udzielania zamówień w tym trybie.
W ustawie poprawiono przepisy dotyczące płatności,
w tym częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach. Powinno to stworzyć warunki do lepszego funkcjonowania podwykonawców. Jednak, w zakresie pozycji podwykonawców zmian systemowych nie przewidziano, stąd nadal sytuacja podwykonawców może być
trudna a długie łańcuchy podwykonawstwa nie zostaną
skrócone.
Dużą część przepisów ustawy obejmują rozwiązania
dotyczące zasad rozwiązywania sporów (zasady działania Krajowej Izby Odwoławczej i sądu właściwego dla
zamówień publicznych) oraz kontroli zamówień a także
kompetencji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
i Urzędu Zamówień Publicznych.
Zmianą, którą negatywnie oceniło OPZZ a zostało przyjęte w ustawie, jest nowe uregulowanie przesłanek wykluczenia podmiotów ubiegających się o zamówienie
publiczne. Zmiana polega na przeniesieniu części dotychczas obowiązujących przesłanek wykluczenia z postępowania o zamówienie o charakterze obligatoryjnym
do katalogu przesłanek fakultatywnych. Chodzi o m.in.
przesłanki dotyczące prawomocnego skazania za przestępstwa z art. 181-188 Kodeksu Karnego i art. 218-220
Kodeksu Karnego oraz zmianę w zakresie przesłanki
wykluczenia z tytułu obecnie obowiązujących art. 270309 Kodeksu Karnego poprzez pominięcie art. 278-295
i 308-309 Kodeksu Karnego. Nie jest korzystne
z punktu widzenia interesu publicznego i społecznego.

Przepisy art. 181-188 Kodeksu Karnego regulują przestępstwa przeciwko środowisku, w tym związane m.in.
z zanieczyszczeniami wody, powietrza i gleby oraz dotyczące odpadów. Z kolei art. 218-220 Kodeksu Karnego określa przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przeciwko prawu o ubezpieczeniach społecznych oraz bezpieczeństwu i higienie
pracy a także dotyczące zakazu handlu. Art. 278-295
Kodeksu Karnego określają przestępstwa przeciwko
mieniu. Uzasadniając swój sprzeciw wobec tych zmian,
OPZZ wskazywało m.in., że aktualna - niska świadomość zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, skala naruszeń praw pracowniczych i działań
przeciwko środowisku obserwowana w kraju kreuje potrzebę silniejszego niż obecnie oddziaływania państwa
na praktyki przedsiębiorców, a jego narzędziem powinny być zamówienia publiczne. Przepisy powinny
jednoznacznie wykluczać podmioty, które naruszają
prawa pracownicze. Realizacja zamówień publicznych
może stanowić promocję korzystnych społecznie i gospodarczo standardów prowadzania działalności biznesowej na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju. Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych umożliwia powyższe podejście i nie zakazuje wprowadzania w niektórych obszarach do krajowego ustawodawstwa regulacji prawnych, które są uzasadnione potrzebami rynku
i konieczne dla zapewnienia realizacji zapisów tej Dyrektywy. Punkt 37 Dyrektywy wskazuje na przykład, że
państwa powinny podjąć stosowne środki w celu zapewnienia przestrzegania obowiązków w dziedzinie
prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy. OPZZ zwracało także uwagę, że prawo zamówień publicznych powinno promować w praktyce wybór przedsiębiorstw o nieposzlakowanej opinii.
Niestety, strona rządowa nie przyjęła argumentów
związków zawodowych i przyjęła rozwiązania w proponowanym przez siebie brzmieniu. To oznacza, że
związki zawodowe powinny postulować, aby przesłanki
fakultatywne były stosowane w praktyce przez zamawiających, monitorować, jakie przesłanki wykluczenia
z postępowania o zamówienie publiczne zostały zastosowane i jakim podmiotom zostaje udzielone zamówienie publiczne.
Katarzyna Pietrzak
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