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Nowe oblicze ubóstwa? Walka z niskimi płacami i 
ubóstwem osób pracujących w Europie 

• Sekcja 1: Definicja ubóstwa osób pracujących, 

najważniejsze trendy w Europie, priorytety polityczne w 

Europie 

• Sekcja 2: Niskie płace w Wielkiej Brytanii: tendencje i 

problemy, reakcje polityczne 

• Sekcja 3: Kampanie prowadzone przeciwko ubóstwu 

pracujących - przykład Scottish Living Wage Campaign 

(szkockiej kampanii na rzecz płac wystarczających do 

utrzymania się) 

• Wnioski: Najważniejsze priorytety i wyzwania 
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Poverty Alliance: Kim jesteśmy 

 Poverty Alliance to istniejąca w Szkocji sieć zapobiegania ubóstwu 

 Skupia 200 członków, jest finansowana przez rząd Szkocji i 

zatrudnia 12 pracowników  

 Do najważniejszych problemów należą niskie płace, świadczenia w 

zakresie zwalczania ubóstwa, udział ludzi ubogich w kształtowaniu 

polityki i postawy wobec ubóstwa 

 Obecnie prowadzi wsparcie dla Scottish Living Wage Campaign, 

Scottish Campaign on Welfare Reform (szkockiej kampanii na rzecz 

reformy opieki społecznej), Stick Your Labels (stigma campaign) 

(kampania dotycząca stygmatyzacji społecznej) 

 Kluczowym elementem naszego podejścia jest współpraca z ludźmi 

cierpiącymi z powodu ubóstwa 
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Europejska Sieć Walki z Ubóstwem. Kim jesteśmy: 

 Niezależna europejska sieć organizacji pozarządowych i grup 

zaangażowanych w walkę z ubóstwem 

 Sieć została założona w 1990 i odgrywa kluczową rolę w 

społecznej otwartej metodzie koordynacji 

 28 sieci krajowych + 18 organizacji europejskich => 

reprezentujących ponad 3000 krajowych NGO.  

 Wsparcie finansowe z UE (PROGRESS / EaSI) 

 Walka o socjalną Europę, wolną od ubóstwa 

 Współpraca z ludźmi i dla ludzi w walce z ubóstwem we 

wszystkich grupach wiekowych 
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Sekcja 1: Ubóstwo osób pracujących w Europie 

 Definiowanie ubóstwa osób pracujących nie jest tożsame z niskim 
wynagrodzeniem - nie jest wyłącznie prostym środkiem rynku pracy 

 Sytuacja, w której poszczególne osoby doświadczają ubóstwa mimo 
wykonywania pracy zarobkowej. 

 "Udział osób, które pracują i których zrównoważony dochód 
rozporządzalny jest poniżej progu zagrożenia ubóstwem, który 
został ustalony na 60% mediany krajowej zrównoważonego 
dochodu rozporządzalnego (po transferach socjalnych)".  

  2010 2011 2012 (est) 
UE (28 krajów) 8.4% 8.9% 9.5% 

UE (27 krajów) 8.4% 8.9% 9.5% 

Stare państwa członkowskie 
(UE-15) 

7.9% 8.5% 9.2% 

Nowe państwa członkowskie 
(UE-12) 

10.5% 10.8% 10.5% 
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Przyczyny ubóstwa pracujących 

 Niskie wynagrodzenie: podstawowy czynnik ubóstwa - nie wszyscy 
pracownicy z niskim wynagrodzeniem są biedni, ale wszyscy biedni 
pracownicy mają niskie wynagrodzenie. Niskie lub nieadekwatne 
systemy płac minimalnych, połączone z presją na obniżkę płac w 
trakcie kryzysu 

 ‘Niepewna’ praca: rozregulowane rynki pracy osłabiły siłę związków 
zawodowych, przyrost tymczasowego, niestabilnego zatrudnienia, 
'hiper-elastyczne" stanowiska pracy o niepełnym wymiarze 
prowadzą do zmniejszenia intensywności pracy. Praca poniżej 
kwalifikacji lub w niepełnym wymiarze to coraz częstsze zjawisko 

 Indywidualne czynniki ryzyka: kobiety, samozatrudnieni, osoby 
niepełnosprawne, młode, o niskich kwalifikacjach, imigranci i 
mniejszości etniczne są bardziej narażone na ubóstwo osób 
pracujących. Wyniki dyskryminacji na rynku pracy 
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Kluczowe europejskie trendy 
 Płace minimalne, tam gdzie zostały wprowadzone, są za niskie 

 Kryzys spowodował dalsze obniżenie płac (w sektorze publicznym i 
prywatnym) 

 Środki oszczędnościowe, głównie w krajach, które podpisały 
protokół ustaleń (MoU) - zamrożenie lub obniżenie płac 
minimalnych, płac sektora publicznego, zmiany w mechanizmie 
ustalania płac; 

 Rola UE: Pakt Euro Plus- oddzielenie wynagrodzeń od inflacji; 
CSRs (np. BE, LU) - zniesienie indeksacji płac. Roczna analiza 
wzrostu gospodarczego 2014:  

 “Dalsze wysiłki na rzecz reform w celu zapewnienia, że wzrost 
płac będzie szedł w parze z produktywnością zapewniając 
konkurencyjność i agregację popytu" (co uznano za priorytet); 
"pozwoli na większą elastyczność i w dopasowywaniu płac.” 
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Główne europejskie rozwiązania w zakresie polityki 

Świadczenia wyrównawcze i ulgi podatkowe 

Uzupełnienie niskich płac świadczeniami lub obniżka podatków dla 
mało zarabiających, np. Revenu de Solidarité Active (Francja), Working 
Tax Credit (Wlk. Brytania) (Kredyt podatkowy związany z 
zatrudnieniem); 

Oszczędności finansów publicznych zagroziły takim programom 
uzupełniającym. Niektóre kraje dążyły również do "przesunięcia 
obciążenia podatkowego głównie dla nisko opłacanych i młodych 
pracowników"  

Zagrożenia związane z takim podejściem: Utrwalanie kultury niskich 
płac wśród pracodawców (jak to już zauważono w Wlk. Brytanii i 
Niemczech); 

Coraz więcej ludzi jest uzależnionych od świadczeń wyrównawczych; 

Te działania nie wynagradzają utraty darmowych świadczeń przy 
podjęciu niskopłatnej pracy. 
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Kluczowe rekomendacje EAPN 
Na poziomie UE 

Walka z ubóstwem osób pracujących powinna mieć charakter 
horyzontalnych rekomendacji stanowiących część strategii Europa 
2020. 

Wdrożenie rekomendacji dotyczących aktywnej integracji i 
wprowadzenie dyrektywy w sprawie norm minimalnego dochodu 

Wykorzystanie funduszy UE w celu wspierania stworzenia wysokiej 
jakości, trwałego zatrudnienia.  

Na poziomie krajowym 

Zwiększenie (i wprowadzenie) płac minimalnych; zapewnienie 
kredytów podatkowych związanych z zatrudnieniem;  

Zajęcie się nieadekwatnością świadczeń 

Wspieranie integracyjnych rynków pracy 
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 W 2011 z ogółu zatrudnionych 26% kobiet i 14% 

mężczyzn w Wlk. Brytanii otrzymywało  

wynagrodzenie poniżej £7.50 za godzinę.  

Jest to spadek o odpowiednio 11% i 3% od roku 

2000. Największy spadek nastąpił w 2006  

 W 2011 r. 62% pracowników otrzymujących  

płacę niższą niż minimalna stanowiły kobiety 

 Około 13-15% ludzi w wieku 31-60 lat otrzymywało 

wynagrodzenie niższe niż minimalne w roku 2011,  

27% było w wieku 21-30 

 Mimo że 76% osób w wieku 16-20 lat otrzymywało mniej 

niż wynagrodzenie minimalne, stanowili oni tylko 17% 

wszystkich pracowników, którzy otrzymywali 

wynagrodzenie niższe niż minimalne  

 Sekcja 2: Niskie wynagrodzenia w Wlk. Brytanii 
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 W 2011 r., 59% pracowników w sprzedaży i 

obsłudze klientów, 57% w pracach 

podstawowych i 32% w zawodach w branży 

usług osobistych otrzymywało mniej niż £7.50.  

 Tylko 4% menedżerów i wyższych urzędników 

oraz 1% specjalistów otrzymywało mniej niż 

£7.50.  

 41% pracowników zatrudnionych na część etatu 

otrzymywało poniżej £7.50 i stanowiło 58% osób, 

które otrzymywały mniej niż £7.50. 

 W 2011 r. 65% pracowników hoteli i restauracji, 

38% w sprzedaży hurtowej i 37% w administracji 

otrzymywało poniżej £7.50.  

 Gdzie praca jest nisko płatna? 
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Polityka dotycząca ubóstwa osób pracujących 

• Najważniejszym elementem brytyjskiej polityki walki z 
ubóstwem było 'sprawienie, że praca będzie się opłacać' - 
centralny element agendy reformy świadczeń społecznych 
na 10 lat i ostatnich reform 

• Główne instrumenty polityki obejmują wprowadzenie 
krajowej płacy minimalnej (KPM) w 1999 r. i szeregu ulg 
podatkowych dla osób o niskich zarobkach   

• Również wprowadzono zestaw polityk mających na celu 
podniesienie kwalifikacji i zatrudnialności 

• Jednakże większość rodzajów polityki skupia się raczej 
na poprawie zachęt do pracy niż walce z ubóstwem  
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Polityki problemowe i ubóstwo pracowników 

• KPM miała znaczący wpływ na ubóstwo pracowników 
Jednak nie została dopasowana do potrzeb, a do 
'dostępnych środków'. 

• Równie mało zasobów poświęcono na wdrażanie KPM - 
kilka wniesionych oskarżeń i dowody nadużyć w 
niektórych branżach   

• Ulgi podatkowe okazały się sukcesem, częściowo 
ograniczając problem ubóstwa dzieci. Jednak potrzeby 
rosną, więc aby walczyć z niskimi płacami trzeba zrobić 
więcej.  

• W kategoriach politycznych jest to nadal 'problem 
mniejszości' - nacisk kładzie się raczej na pracę, niż na jej 
jakość 
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Sekcja 3: Zagadnienie płac pozwalających na 
utrzymanie się  

 Kampanie na rzecz płac pozwalających na utrzymanie się 

wychodzą od założenia, że wiele osób ma zbyt niskie dochody 

 Wykorzystaj badania standardów minimalnego dochodu aby 

określić wartość docelową 

 To nie jest wynik, który jest zawsze wykorzystywany w kampaniach 

na rzecz ustawowej płacy minimalnej - choć wielu uważa, że tak 

powinno być 

 Kampanie na rzecz płacy minimalnej skupiają się na żądaniach 

bezpośrednio wobec pracodawców , a nie na dochodzeniu 

prawnego zadośćuczynienia dotyczącego niskiego wynagrodzenia 
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Korzyści z podejścia zakładającego płacę 
wystarczającą do utrzymania się  

 Kampanie na rzecz płacy wystarczającej do utrzymania 

się wywodzą się z prób stworzenia oddolnego żądania 

zmiany społecznej  

 Koncentrują się głównie na budowaniu raczej 

kompetencji wspólnoty, niż na poleganiu na ekspertach 

od lobbyingu, którzy mieliby wprowadzić zmiany 

 Umożliwiają tworzenie szerokich koalicji w celu 

umożliwienia rozwoju w bardzo określonych celach 

 Obejmują również wymogi dotyczące warunków pracy 

– godziny, uznanie związków zawodowych, szkolenia, itd. 
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Scottish Living Wage Campaign - korzenie 

• Poverty Alliance od dawna interesuje się 

sprawami związanymi z niską płacą 

wynikającymi z zaangażowania grup 

obywatelskich.   

• Scottish Living Wage Campaign została 

uruchomiona w 2007 

• Poverty Alliance, STUC i Kościół Szkocji 

utworzyły grupę sterującą kampanią 

• Grupa sterująca obejmuje obecnie 

Unison, Oxfam, STUC, Kościół Szkocji, 

CPAG, Unite, PCS,  



www.eapn.org.pl 

Scottish Living Wage (Szkocka pensja wystarczająca 
do utrzymania się) – pierwsze kroki 

• Pierwsze 2-3 lata poświęcono  

na zwiększanie świadomości dotyczącej  

niskiej płacy, tworzenie politycznego  

zaplecza i ustalanie stawki  

• Pierwszym dużym sukcesem była  

Rada Miejska Glasgow, która w 2009 r. 

wprowadziła pensję wystarczającą na utrzymanie 

się na poziomie £7  

• Następnie Glasgow wprowadziło własną 

nagrodę dla pracodawcy  

• Wiele władz samorządowych rozpoczęło od 

2009 r. wypłacanie pensji wystarczającej na 

utrzymanie się  
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Tworzenie poparcia w latach 2010 - 2011 

• Celem kampanii jest zyskanie wsparcia 

publicznego i politycznego dla pensji 

wystarczającej na utrzymanie się 

• Rząd Szkocji wprowadził pensje 

wystarczającą na utrzymanie się dla 

wszystkich zatrudnionych bezpośrednio i w 

NHS Scotland (szkocka służba zdrowia), 

obejmując ponad 5000 pracowników. Koszt 

wyniósł około £1,7 mln w 2011 roku 

• Szkocka Partia Narodowa, Laburzyści i 

Partia Zielonych wspierają obecnie kluczowe 

żądania SLWC   
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Sektor publiczny - poczynione postępy 

 

 Obecnie około 20 000 pracowników korzysta z pensji wystarczającej 

na utrzymanie się. 

 Obejmuje to służbę zdrowia, wszystkie szkockie agencje rządowe i 

większość samorządów lokalnych. 

 Rząd Szkocji zobowiązał się do utrzymania pensji wystarczającej na 

utrzymanie się przynajmniej w okresie trwania kadencji tego 

parlamentu 

 Znaczące wsparcie ze strony związków zawodowych sektora 

publicznego zaangażowanych w negocjacje. 

 Pensje wystarczające na utrzymanie się są oferowane jako część 

umowy dotyczącej wynagrodzeń w samorządach lokalnych, ale tu 

pojawiają się wyzwania.... 



www.eapn.org.pl 

Pracodawcy sektora prywatnego 

 Większość niskich płac dotyczy branży 

sprzedaży detalicznej i branży hotelarsko-

gastronomicznej. 

 Sprzedawcy detaliczni uważają, że nie 

należy się skupiać na wynagrodzeniu za 

godzinę. Świadczenia pracownicze jako 

ważna kwestia. 

 Związki zawodowe sektora prywatnego 

znacznie wolniej przyłączają się do 

kampanii 

 Opracowanie 'znaku' akredytowanego 

pracodawcy było ważnym krokiem 

naprzód 

 Obecnie do kampanii przystąpiło ponad 

500 pracodawców 
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Dalsze działania 

• Zachowanie integralności wynagrodzenia 

wystarczającego do utrzymania się. 

• Lepsza koordynacja i wsparcie kwestii wynagrodzenia 

wystarczającego do utrzymania się ze strony 

szkockiego rządu 

• Postęp w rozszerzaniu oddziaływania pomiędzy 

sektorem publicznym i prywatnym poprzez zamówienia. 

• Zaangażowanie większej liczby pracodawców w 

kampanię na rzecz wynagrodzenia wystarczającego do 

utrzymania się - wdrożenie naszego nowego projektu 

akredytacji dotyczącego  płacy wystarczającej do 

utrzymania się 
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Kontakty 

 

Przydatne strony WWW: 

Living Wage Foundation (Fundacja na rzecz pensji 

wystarczającej do utrzymania się: www.livingwage.org.uk 

Minimum Income Standard (Minimalny standard 

dochodów): http://www.lboro.ac.uk/research/crsp/mis/ 

Scottish Campaign (Szkocka kampania): 

www.slw.povertyalliance.org  
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Dziękuję za uwagę! 
 

Peter Kelly, Dyrektor The Poverty Alliance 
e-mail: peter.kelly@povertyalliance.org  

 
www.povertyalliance.org 

 


