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Mileniallsi, czyli część społeczeństwa urodzona w latach 80, 90, wprowadziła nowy trend na światowe rynki 
pracy. Mowa tutaj o możliwościach pracy zdalnej. Osoby te, najczęściej w wieku 20 – 30 lat najbardziej 
cenią sobie idee zwaną life-work balance, czyli zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. 
Wśród priorytetów znajduje się bliskość miejsca zatrudnienia od domu, niezależny styl pracy i elastyczny 
grafik, zakładający m.in. możliwość pracy przynajmniej częściowo wykonywanej poza biurem.  

Takie możliwości daje właśnie praca zdalna. Jeszcze do niedawna była kojarzona niemal wyłącznie ze start-
upami, obecnie jednak na taki styl świadczenia obowiązków zawodowych decydują się także duże 
koncerny. Według ankiety przeprowadzonej w Polsce przez IWG blisko 30% badanych deklaruje, że 
przynajmniej raz w tygodniu pracuje poza biurem. W skali światowej okazuje się natomiast, że blisko 60% 
firm już w momencie rekrutacji proponuje model pracy zdalnej na wybranych stanowiskach. Zdaniem 
ekspertów jest to efekt rynku pracownika i zaostrzonej rywalizacji o zdobycie i zatrzymanie uzdolnionych 
podwładnych. Możliwość pracy zdalnej również jest szczególnie istotna w firmach, które nie mogą sobie 
pozwolić na zapewnienie atrakcyjnego wizualnie biura – monotonne otoczenie negatywnie wpływa na 
nastrój pracownika i jego motywację do pracy. 

Jak pokazuje badanie Grupy IWG, pracodawcy mają coraz większą świadomość korzyści, jakie niosą ze sobą 
elastyczne opcje pracy. 89% z nich stwierdziło, że wprowadzenie takich możliwości przyczyniło się do 
rozwoju firmy, 87% zadeklarowało zwiększenie konkurencyjności, a 82% – wzrost produktywności. 80% 
pracodawców zauważyło ponadto, że praca zdalna umożliwiła im przyciągnięcie i zatrzymanie 
najzdolniejszych pracowników, 83% zaobserwowało natomiast maksymalizację zysków. Dodatkowymi, 
pozafinansowymi korzyściami z umożliwienia podwładnym pracy zdalnej jest ich większe zadowolenie z 
pracy oraz kreatywność. 
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OPZZ negatywnie oceniło koncepcję wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowej instytucji: 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W przedłożonej przez nas opinii do 
projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jednoznacznie 
wskazujemy, że nie kwestionujemy słusznych postulatów osób niepełnosprawnych o poprawę ich 
warunków życia, ale nie do przyjęcia jest ich sposób realizacji przez rząd. 

Przede wszystkim OPZZ negatywnie ocenia propozycję ustanowienia nowej daniny solidarnościowej, którą 
mają zostać objęte osoby fizyczne uzyskujące dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1 mln zł za rok 
podatkowy w wysokości 4 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę. Oceniając tę zmianę OPZZ stoi na 
stanowisku, że nie można abstrahować od oceny całego systemu podatkowego. OPZZ ma taką propozycję – 
jest nią wprowadzenie dwóch nowych stawek podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 i 
50 proc. oraz zlikwidowanie podatku liniowego dla przedsiębiorców wysokości 19 proc. Ponawiamy apel by 
rząd skoncentrował się na przygotowaniu propozycji kompleksowej reformy prawa podatkowego, a nie 
działaniu ad hoc, tym bardziej, że według zapewnień ministra finansów stan budżetu państwa jest bardzo 
dobry, a jego wynik po pierwszym półroczu 2018 roku jest zrównoważony. 

Drugą zmianą, na którą OPZZ się nie zgadza to zmniejszenie podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy o 
0,15 proc, z przeznaczeniem środków na daninę solidarnościową i wykorzystywanie FP do realizacji innych 
celów, niezgodnie z przeznaczeniem. Przypomnijmy, że od lat zabiegamy o podniesienie zasiłków dla 
bezrobotnych, gdyż nie spełniają one nawet minimalnych norm zabezpieczenia społecznego zawartych w 
postanowieniach Europejskiej Karty Społecznej. Na nasz postulat podniesienia zasiłków, resort pracy 
odpowiada, że nie ma środków na jego spełnienie, a zwiększenie wydatków Funduszu Pracy na zasiłki dla 
bezrobotnych wiązałoby się z ograniczeniem środków na aktywną politykę rynku pracy. 

Wreszcie, w projekcie ustawy trudno znaleźć odpowiedź, jakie konkretnie zadania i programy ma 
realizować Fundusz. Rząd nie zakłada obowiązkowego przyjęcia programu wsparcia osób 
niepełnosprawnych, zatem istnieje realne niebezpieczeństwo powielania finansowania podobnych bądź 
tożsamych zadań realizowanych obecnie np. przez PFRON czy samorządy. W praktyce może powstać 
sytuacja, że podmioty publiczne finansujące różne przedsięwzięcia na szczeblu lokalnym w zakresie 
wspierania osób/pracowników niepełnosprawnych, ograniczą się do korzystania ze środków 
gwarantowanych przez nowy Fundusz. 

Wobec tak fundamentalnych zastrzeżeń, OPZZ wyraża oczekiwanie wycofania się rządu z projektu ustawy.
          

[RG] 
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W dniu 24 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. poz. 1971). Ustawa ta uprawniała 
do otrzymania rekompensaty największą grupę osób tj. emerytów i rencistów przedsiębiorstw górniczych, 
którym wypowiedziano jednostronnie lub za porozumieniem stron prawo do bezpłatnego węgla. Na etapie 
prac legislacyjnych grupa osób uprawnionych została poszerzona o wdowy, wdowców i sieroty, mających 
ustalone prawo do renty rodzinnej po emerytach i rencistach. Celem tej ustawy było zrekompensowanie 
wyżej wymienionym osobom, do pewnego stopnia, w ramach możliwości budżetu państwa, strat 
finansowych, wynikających z utraty korzyści w postaci otrzymywania bezpłatnego węgla w naturze lub w 
ekwiwalencie, na podstawie układów zbiorowych pracy i związanych z nimi porozumień. 

Powyższa ustawa nie obejmowała wszystkich grup uprawnionych do bezpłatnego węgla na podstawie 
przepisów prawa pracy obowiązujących w przedsiębiorstwach górniczych. W trakcie realizacji ustawy z dnia 
12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, o 
prawo do rekompensaty zaczęły ubiegać się inne osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa 
górniczego, w tym głównie: 

a) wdowy, wdowcy i sieroty mający ustalone prawo do renty rodzinnej po pracowniku przedsiębiorstwa 
górniczego zmarłym w trakcie trwania stosunku pracy, b) pracownicy, których stosunek pracy został 
rozwiązany z przedsiębiorstwem górniczym na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z 
pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, i po ustaniu tego stosunku pracy 
nabyli prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz bezpośrednio po zakończeniu pobierania tego zasiłku nabyli 
prawo do świadczenia przedemerytalnego. 

Osoby te były uprawnione, w trakcie pobierania odpowiednio renty rodzinnej lub świadczenia 
przedemerytalnego, do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, 
porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc 
obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych 
wypowiedzeń. Ponadto, w związku z wyznaczeniem w ustawie z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla krótkiego terminu na składanie wniosków 
o przyznanie rekompensaty, wiele osób uprawnionych złożyło przedmiotowy wniosek po terminie, lub też 
po upływie terminu przeznaczonego na wypłaty rekompensat uzupełniło go o dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia uprawnienia. Były przypadki, że wniosek został pod względem formalnym skompletowany 
zbyt późno, i przedsiębiorstwo wypłacające nie miało do dyspozycji środków budżetowych, aby osobie 
uprawnionej wypłacić rekompensatę. Wśród osób, które składały wnioski na podstawie w/w ustawy były 
także osoby, którym odmówiono prawa do rekompensaty, gdyż nie spełniały jednego z warunków 
wymienionych w ustawie np. emeryci i renciści, którzy zamiast emerytury lub renty z tytułu niezdolności do 
pracy, pobierali z ZUS rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, jako korzystniejszą pod względem 
finansowym, jak również wdowy po emerytach lub rencistach, które ponownie wyszły za mąż, tracąc status 
„wdowy” na rzecz „mężatki”. 
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Minister Energii w przedmiotowym projekcie zaproponował, aby osoby wymienione powyżej mogły 
również skorzystać z przysługującego im prawa i otrzymać rekompensatę na podstawie przedmiotowego 
projektu. 

W sprawie prawa do rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla dla tych osób, interwencje 
składały nie tylko osoby bezpośrednio zainteresowane otrzymaniem rekompensaty, ale także posłowie, 
senatorowie, czy też przedstawiciele związków zawodowych. 

W Ministerstwie Energii została przeprowadzona analiza obowiązujących w przedsiębiorstwach górniczych 
układów zbiorowych pracy pod kątem uprawnień dla innych osób niebędących pracownikami 
przedsiębiorstwa górniczego. Jej efektem było przygotowanie projektu ustawy, który wprowadza nową 
listę osób uprawnionych do świadczenia rekompensacyjnego. 

Niestety procesy restrukturyzacyjne w sektorze górnictwa węgla kamiennego, jak również w górnictwie 
innych surowców, które dokonały się jeszcze w ubiegłym stuleciu, nie pozwalają obecnie na 
przeprowadzenie tak szerokiej analizy, która swoim zakresem objęłaby wszystkie osoby, którym 
kiedykolwiek przysługiwał deputat węglowy, i którym go odebrano czy to poprzez wypowiedzenie 
przepisów prawa pracy obowiązujących w przedsiębiorstwach, z których te osoby otrzymywały bezpłatny 
węgiel, czy też utraciły go z uwagi na całkowitą likwidację tych przedsiębiorstw. Tak więc projekt nie 
dotyczy byłych pracowników z przedsiębiorstw robót górniczych, którzy posiadali prawo do deputatu 
węglowego, a także innych osób niebędących pracownikami przedsiębiorstw robót górniczych, jak również 
byłych pracowników oraz innych osób niebędących pracownikami przedsiębiorstw górniczych 
wydobywających surowce inne niż węgiel kamienny. 

W dniu 23 sierpnia 2018 r., po konsultacji z naszymi organizacjami członkowskimi ( w tym z ZZG ) 
wydaliśmy pozytywną opinię do projektu ustawy oświadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do 
bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego. Przedkładając 
pozytywną opinię, na wniosek ZZG, wnieśliśmy o uwzględnienie jednej poprawki: W grupie katalogu osób 
uprawnionych zaproponowaliśmy dopisać pkt. h o brzmieniu: 

"Osoby uprawnione w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 12 października 2017r. o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tyt. utraty prawa do bezpłatnego węgla, które nie złożyły w ustalonym terminie 
wniosku o rekompensatę w 2017 r." 

( z naszych informacji wynika, że takie osoby także się zgłoszą) 

Ponadto w art. 2 pkt. f jest odwołanie do zapisów ustawy, która jeszcze nie jest zatwierdzona,     zapisane 
jest:     ... które złożyły lub uzupełniły wniosek o przyznanie rekompensaty  po terminie, o którym 
mowa     w  art. 5 ust. 1 tej ustawy,  

A naszym zdaniem powinno być :  ... które złożyły lub uzupełniły wniosek o przyznanie rekompensaty  po 
terminie, o którym mowa     w  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 2017r. o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tyt. utraty prawa     do bezpłatnego węgla. 
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Życie codzienne coraz bardziej opróżnia kieszenie statystycznego Polaka. Inflacja zjada wynagrodzenia z 

miesiąca na miesiąc. Coraz bardziej maleje siła nabywcza wynagrodzenia minimalnego. Istotną sprawą są 

znaczące różnice cen w różnych regionach Polski. Najmniej warta w tej chwili jest pensja minimalna w woj. 

lubuskim i małopolskim, najwięcej w Podkarpackiem.  

Pensja minimalna wynosi 2100zł brutto (1530zł netto) a jej siła nabywcza wynosi średnio 1514zł. Jednak w 

niektórych regionach Polski pod koniec tego roku będzie warta zaledwie 1466zł. Dzieje się tak, ponieważ 

ceny w sklepach z miesiąca na miesiąc rosną. Niestety wzrost kosztów życia jest szybszy niż wynagrodzeń 

czy emerytur. Jest to potwierdzeniem i uzasadnieniem postulatu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych o konieczności podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 50% średniego. W myśl 

tego w dalszym ciągu aktualne jest hasło „Polska POTRZEBUJE wyższych płac!” 

Jak wynika z danych GUS, najmniej w tej chwili warta jest pensja minimalna w dwóch województwach - 

lubuskim i małopolskim. Tutaj ogólny wzrost cen po trzech miesiącach (to ostatnie dane z rozbiciem na 

konkretne województwa) wyniósł 0,6%. Biorąc pod uwagę, że w 2017 roku w drugim kwartale inflacja 

znacznie przyśpieszyła, zakłada się, że taka dynamika się utrzyma. 

Inflacja jest dla najbiedniejszych najbardziej bolesna. U zarabiających najmniej, udział wydatków na 

żywność jest większy niż u pozostałych. To proste - biedniejsi nie pozwalają sobie na przykład na kino, 

teatr, nowe ubrania (które według GUS tanieją). W gospodarstwie o niskich zarobkach zwykle idzie na 

żywność 25% budżetu, a w pozostałych gospodarstwach domowych to z reguły 23% I właśnie dlatego 

najbiedniejsi tracą jeszcze więcej. 
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Jak wynika z najnowszego „Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2018" przygotowanego przez 
agencję Personnel Service aż 3 na 4 Ukraińców chciałoby pracować w Polsce dłużej niż tylko pół roku, na 
które pozwala uproszczona procedura zatrudniania. Wydłużenia okresu legalnej pracy oczekuje też aż 66 
proc. pracodawców. Sześć miesięcy legalnej pracy to za krótko – zarówno pracownicy z zagranicy, jak i 
polscy pracodawcy życzyliby sobie wydłużenie tego terminu. 

Program ten jest zgodny z ideą kampanii „Pracuje Legalnie” – która jest wspierana przez Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych.  

Jak podaje raport, 21 proc. firm w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy. Jest to wzrost o 10 punktów 
procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem. Jest to wynik pogłębiających się trudności ze 
znalezieniem pracowników na lokalnym rynku pracy. 

Niecałe 60 proc. pracowników z Ukrainy planuje powrócić do Polski w celach zarobkowych. Dane z badania 
pokazują ze dobrze czują się oni w Polsce i nie był to jednorazowy ich pobyt nad Wisłą w celu szukania 
lepszych zarobków niż w swoim ojczystym kraju. 

Strzałem w dziesiątkę okazało się wprowadzenie nowego typu zezwolenia na prace sezonową. W I półroczu 
2018 r. złożono aż 157 tys. tego typu oświadczeń. Biorąc jednak pod uwagę skalę zjawiska ukraińskiej 
imigracji zarobkowej, konieczne są kolejne zmiany. Większość ankietowanych w badaniu określiła, że czas 
legalnego pobytu w Polsce w ramach uproszczonej procedury zatrudniania jest zbyt krótki. Jest to spójne 
zdanie dwóch stron społecznych – pracowników z Ukrainy jak i Polskich pracodawców. Zmiany są tym 
bardziej potrzebne, ponieważ właściciele firm potrzebują pracownika zza naszej wschodniej granicy na 
minimum 12 miesięcy, a najwięcej zakładów pracy chętnie widziałoby ich na 18 miesięcy i dłużej. 

W środę organizacje pracodawców oraz organizacje pozarządowe zaapelowały do minister rodziny i pracy 
Elżbiety Rafalskiej oraz minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz o wprowadzenie zmian, 
które usprawnią proces legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w naszym kraju. 

Poszukiwania Ukraińców w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje 17 proc. polskich przedsiębiorstw – 30 
proc. dużych, co piąte średnie i 15 proc. małych. Jeżeli chodzi o branże dominuje produkcja – już co trzecia 
firma produkcyjna będzie poszukiwała kadry ze Wschodu. 

 

Łukasz Mycka 


