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Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników - zalecenia EAPN w polskim 

kontekście 
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Dezyderat EAPN 

1. Czy dezyderat jest ważny w polskim kontekście?  

2. Czy jest adekwatny  co do proponowanego działania?   
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The move towards higher quality, decently paid work, 

requires action at a number of levels and by a range of 

stakeholders 

(Dążenie do wysokiej jakości, godnie płatnej pracy  wymaga 
działania wielopoziomowego i zaangażowania, wielu 
interesariuszy  tego problemu) 

 

1.W Polsce mają miejsce niekorzystne zjawiska na rynku pracy , które 
przynoszą rozpowszechnienie się zjawiska  pracy nisko płatnej, 
wymagającej niewielkich kwalifikacji. Dualizacja rynku pracy   

2.Współpraca państwa, pracodawców , związków zawodowych  i 
NGOs wymaga zaufania i postaw odpowiedzialności za  dobro 
wspólne, jaką jest godna praca 
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Dualny i segmentowany rynek pracy – śmieciówki  versus  

fachowcy, specjaliści  i przedsiębiorcy  

5% pracowników w firmach zatrudniających więcej niż  10 osób  
otrzymuje wynagrodzenie minimalne 

 

Płaca minimalna w roku 2010 wyniosła 38,4 % średniej płacy   

 

28,4% pracowników  w tych firmach otrzymuje wynagrodzenie mniejsze 
niż 60% przeciętnej płacy  

 

24,16% to pracownicy nisko opłacani wg definicji Eurostatu 
(wynagrodzenie w wysokości do 2/3 mediany wynagrodzeń)   
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Mimo wszystko  praca na umowę o pracę  chroni od ryzyka 

ubóstwa  (2010) 

• Wskaźnik zagrożenia ubóstwem : 

• Pracujący -  11.5 

• Pracownicy najemni -7.4 

• Umowa na czas określony - 6.0 

• Umowa na czas nieokreślony -12.9 

• W pełnym wymiarze czasu pracy  -10.5 

• W niepełnym wymiarze czasu pracy -20.6 

• Bezrobotni - 60.1  
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Niskiej jakości praca – związana z formami 

niestandardowymi zatrudnienia  

Brak prawa do urlopu 

Praca w święta, niedziele i soboty 

Długie godziny pracy (system 12 godzinny) 

Praca na zmiany, rwany  rytm zmian  

Częściowo brak ubezpieczenia  zdrowotnego 

Niestabilność zatrudnienia 

Brak prawa do zasiłku od bezrobocia 

Brak dostępu do szkoleń 

Niewielkie szanse na rozwój kariery zawodowej 

Brak kontroli nad własnym rozwojem zawodowym 
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Przeszkody  we współpracy – odmienność poglądów na 

najlepszy sposób walki z biedą 

Pogląd pracodawców i przedsiębiorców :  rozwój gospodarczy 

przyczyni się do poprawy położenia ekonomicznego wszystkich 

obywateli 

 

Pogląd związków zawodowych:  konieczna jest zmiana podziału 

korzyści z postępującego rozwoju dochodu narodowego 
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Brak instrumentów wsparcia adresowanych do pracujących 

biednych   

• Niska kwota wolna od podatku  (3200 zł) 

• Dwustopniowa skala podatkowa  preferująca najzamożniejszych 

kosztem nisko i średnio zarabiających  

• Niskie  i rzadko waloryzowane kryteria dochodowe, uprawniające do  

zasiłków socjalnych i pomocy rzeczowej  

• Około 9% korzystających ze wsparcia socjalnego  to pracujących 

biednych  

• Lecz…. korzystna ulga na dzieci przy niskich dochodach  rodziców 
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Płaca minimalna  

Norma minimalnego wynagrodzenia nie rozwiązuje problemu niskich 
zarobków 

 

Mechanizm ustalania płacy minimalnej oparty na woluntarystycznej 
decyzji rządów  

 

Postulatu większego powiązania tempa wzrostu płacy minimalnej i 
godzinowej stawki minimalnej z tempem wzrostu produktywności pracy 
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Inne wartościowe postulaty EAPN  

Polska powinna jako kraj zapisać w Programie Reform także inne cele 
niż mechanizm płacy minimalnej , związane z walką z zagrożeniem 
biedą osób pracujących 

 

Polityka  typu  flexicurity  w Polsce powinna polegać na wzmocnieniu 
filaru bezpieczeństwa socjalnego i  filaru rzeczywistych możliwości 
podnoszenia kwalifikacji  

 

Konieczność finansowania z EFS działania na rzecz ustabilizowania 
narodowego standardu pracy godnej lub pracy dobrej jakości i 
finansowania kampanii propagujących ten wzorzec 
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Postulat monitorowania położenia pracowników nisko 

opłacanych w Polsce jest szczególnie drażliwy 

Brak precyzyjnych badań zasięgu populacji pracujących biednych 

Konieczność prowadzenia alternatywnych badań wobec GUS: na 

danych administracyjnych ZUS i skarbówki   
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Większy udział związków zawodowych  w walce z biedą 

zatrudnionych  

• Postulat wzrostu członkostwa związkowego i pokrycia nim 
wszystkich branż i wszystkich form zatrudnienia 

 

• Zniesienie przeszkód wzrostu  liczebności związków zawodowych :  
wymogu zapisania się przez podstawową organizację związkową w 
firmie, liczebności organizacji ,  przeszkodę związana z formą 
zatrudnienia  

 

• Konieczne wydatki z EFS na propagowanie rzetelnej wiedzy o 
działaniu związków zawodowych w kwestii ochrony zatrudnienia, 
walki z bezrobociem  i biedą  
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Konieczność skutecznego zwalczania zatrudnienia 

nierejestrowanego 

• Zatrudnienie nierejestrowane psuje rynek 

• Konieczność wprowadzenia zasady,  że pracownik  przystępuje do 

pracy po podpisaniu pisemnej umowy  

• Nagrody za efektywne poinformowanie PIP  o zatrudnieniu 

nierejestrowanym  
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Odpowiedzialni pracodawcy jako interesariusze 

walki z zjawiskiem working poor  

• Konkurencja oparta na niskich kosztach  pracy jako podstawowa w 

Polsce 

• Rynek pracodawcy 

• Na czym powinna opierać się przewaga konkurencyjna polskiej 

gospodarki? 
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Rola NGOs w walce z biedą pracujących  

• Walczą z wykluczeniem społecznym  rodzin i  dzieci pracujących 

biednych 

• Wspierają samotnych rodziców  

• Świadczą tanio usługi na zlecenie  samorządów 

• Nie są dobrze sfederowane  

• Brak wzorców pozytywnych aliansów z partnerami społecznymi   
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Dziękuję za uwagę. 

 

Wiesława Kozek 

Rada Ekspertów Społecznych Polskiego Komitetu EAPN,  

Uniwersytet Warszawski 
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