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Ze względu na trwające opracowywanie stanowiska rządu, dotyczące zaproponowanej w 

dniu 28 października 2020 r., Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwat-

nych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) pra-

gnie przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. 

Jako najstarsza i największa społeczno-zawodowa organizacja samorządu gospodarczego 

reprezentująca pracodawców-rzemieślników oraz innych małych i średnich pracodawców, Zwią-

zek Rzemiosła Polskiego, generalnie popiera propozycje, które mają na „…celu poprawę wa-

runków pracy i zmniejszenie ubóstwa pracujących”. Jesteśmy również zgodni, co do tego, że 

„każdy ma prawo do równego traktowania i równych szans w zakresie zatrudnienia bez 

względu na płeć, wiek, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub wyznanie, niepełnospraw-

ność lub orientację seksualną”. Jednak stoimy na stanowisku, że inicjatywy Unii Europejskiej 

powinny w jednakowym stopniu wspierać stronę zarówno pracowników, jak i pracodawców. 

Tymczasem, można odnieść wrażenie, że projektodawca przyjął perspektywę związków 

zawodowych.  

Trafna jest zdaniem ZRP wypowiedź Ursuli von der Leyen odnośnie tego, że „wszyscy 

muszą mieć dostęp do minimalnego wynagrodzenia…”. W Polsce ten aspekt jest uregulowany 

poprzez Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Dlatego przedstawiony Wniosek legisla-

cyjny powinien dotyczyć państw, w których ta kwestia nie została jeszcze unormowana. Uwa-

żamy, że ta sprawa powinna być regulowana wyłącznie lokalnie, zgodnie z zasadą subsydiar-

ności, aby nie było możliwości przejmowania rynków lokalnych przez firmy działające na ryn-

kach globalnych. 

Trudno się zgodzić z tym, aby w realiach Państw mniej zamożnych, odgórnie, z zewnątrz 

ustalane kryteria minimalnego wynagrodzenia były dla nich korzystne. Podwyżka płacy mini-

malnej zwiększa w istotny sposób koszty pracodawców, co może zmniejszyć ich wypłacalność 

i spowodować redukcję zatrudnienia. Jeżeli firmy posiadały jakieś oszczędności, straciły je w 

wyniku pandemii. Mogą nie doczekać czasów, gdy ww. regulacja wpłynie na wzrost konsump-

cji. Takie rozwiązanie wyraźnie promuje firmy z dużym kapitałem, mające swoje korzenie w 

krajach wysokorozwiniętych, w których płaca minimalna jest wyższa. Zdaniem ZRP propono-

wane rozwiązanie zmierza do wspierania firm o zasięgu globalnym, kosztem firm lokalnych. 

Pewne jest, że na tych odgórnie, z zewnątrz wprowadzanych rozwiązaniach stracą lokalne 

przedsiębiorstwa, szczególnie mikro i małe, do których należą rzemieślnicy. 

Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że „ochrona minimalnego wynagrodzenia ustalonego 

na adekwatnym poziomie zapewnia pracownikom godziwe warunki życia…”, ale jednocześnie 
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może zredukować także liczbę małych rodzinnych firm działających wyłącznie na lokalnych 

rynkach, które przy wzroście kosztów, nie będą miały środków i nie będą mogły konkurować 

z globalnymi wytwórcami. Należy więc wziąć pod uwagę sytuację ekonomiczną każdego kraju 

członkowskiego z osobna, a nie narzucać przedsiębiorcom nakaz wynagradzania pracowników 

płacą minimalną na poziomie nieadekwatnym do sytuacji danego kraju. Zakładamy, że taka sy-

tuacja będzie miała miejsce po przyjęciu omawianej Dyrektywy „poprzez ustanowienie ram 

dla adekwatnych stawek minimalnego wynagrodzenia”. 

Nie zgadzamy się z twierdzeniem, iż „działania na poziomie UE będą skuteczniej wzmac-

niać systemy ustalania minimalnego wynagrodzenia niż działania na poziomie krajowym”. Na-

szym zdaniem nie jest to pomoc, a działanie na szkodę mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw państw członkowskich. Nie możemy zaakceptować również stwierdzenia, że „działa-

nia na poziomie UE przyczynią się […] do zapewnienia równych warunków na jednolitym 

rynku”. Obawiamy się, że dla mikro, małych i średnich pracodawców w poszczególnych kra-

jach będzie to przysłowiowy „gwóźdź do trumny”. Bowiem, szczególnie dziś w obliczu pan-

demii koronawirusa, te przedsiębiorstwa mierzą się z bezprecedensowymi skutkami gospodar-

czymi oraz trudnymi decyzjami dotyczącymi ich przetrwania, w tym zatrzymania lub zwolnie-

nia pracowników. 

Ponadto, jeśli chodzi o adekwatne wynagrodzenia minimalne w Unii Europejskiej, to rze-

czą, która budzi poważne wątpliwości jest wybór podstawy prawnej: „Podstawą proponowanej 

dyrektywy jest art. 153 ust. 1 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który 

stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w dziedzinie warunków 

pracy, w granicach zasad pomocniczości i proporcjonalności (art. 5 ust. 3 i 4 TUE). Propono-

wana dyrektywa nie zawiera środków mających bezpośredni wpływ na poziom wynagrodzenia, 

dlatego w pełni przestrzega ograniczeń nałożonych na działania Unii na mocy art. 153 ust. 5 

TFUE”. Art. 153 ust. 5 TFUE, który nosi tytuł: Dziedziny wspierania Państw Członkowskich 

przez Unię, stanowi wyraźnie, że „postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania 

do wynagrodzeń”. W tym ustępie nie mówi się o bezpośrednim czy pośrednim wpływie na 

poziom wynagrodzeń, lecz wprost o tym, że unijne instytucje nie mają kompetencji w tej dzie-

dzinie. To oznacza, że Komisja Europejska proponując omawianą Dyrektywę przekracza swe 

kompetencje i proponuje działania niezgodne z prawem. 

Zwracamy również uwagę na to, że wyniki konsultacji przeprowadzonych przez Komisję, 

nie zostały w sposób dostateczny wzięte pod uwagę. Europejski Komitet Ekonomiczno-Spo-

łeczny uznaje, że istnieją obawy dotyczące możliwych działań UE w tej dziedzinie. Zdaniem 

EKES „UE nie ma kompetencji do podejmowania działań w zakresie ‘płac’, w tym poziomu 
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płac, […] takie działania mogą naruszać autonomię partnerów społecznych i podważać sys-

temy rokowań zbiorowych, zwłaszcza w państwach członkowskich, w których dolne granice 

płac minimalnych są ustalane w drodze układów zbiorowych”1. Opinia EKES ukazuje zatem 

przepaść pomiędzy stanowiskami Europejskich Grup Pracowników i Różnorodności a Grupą 

Pracodawców. 

Ogólne ubóstwo oraz ubóstwo pracujących stanowią nadal poważny problem w wielu 

Państwach Członkowskich. Trzeba przyznać, że poziomy płacy minimalnej w państwach UE 

nadal znacznie się różnią. Odzwierciedla to rzecz jasna różnice w poziomie rozwoju gospodar-

czego i społecznego. W 2018 r. stwierdzono, że co dziesiąta zatrudniona osoba w wieku, co 

najmniej 18 lat jest zagrożona ubóstwem, a pracownicy w ośmiu państwach członkowskich 

zarabiali mniej, w ujęciu realnym, niż na początku kryzysu w 2008 r.2. Jeśli dołożymy do tego 

pracodawcom obowiązek wypłacania minimalnego wynagrodzenia na poziomie adekwatnym 

do poziomu międzynarodowego, tym bardziej wzrośnie poziom ubóstwa, ponieważ praco-

dawcy będą minimalizowali liczbę pracujących. 

Podzielamy zdanie EKES, zgodnie z którym płace stanowią wynagrodzenie za wykonaną 

pracę i są jednym z czynników, które gwarantują obopólne korzyści, zarówno przedsiębior-

stwom, jak i pracownikom. Jednak są one powiązane z sytuacją gospodarczą w danym kraju, 

regionie lub sektorze3. Dlatego uważamy, że proponowane zmiany mogą wywrzeć duży wpływ 

na zatrudnienie, powodując zwolnienia, zamiast pomagać w eliminacji ubóstwa. 

Zgodnie z omawianą Dyrektywą „w większości państw członkowskich, w których obo-

wiązują krajowe ustawowe wynagrodzenia minimalne, takie wynagrodzenia minimalne są zbyt 

niskie w porównaniu z innymi płacami lub zbyt niskie, aby zapewnić godne życie”. Odwołajmy 

się w tym miejscu do Grupy Pracodawców, która twierdzi, że problem progów UE, które po-

zwoliłyby ustalić, co oznacza „godny poziom życia”, nie powinien być poruszany  

w ramach działań podejmowanych przez UE, ponieważ nie ma ona kompetencji w zakresie 

określania poziomu płac4. Godne życie to pojęcie względne, inaczej pojmowane w krajach wy-

soko rozwiniętych, a inaczej w tych mniej zamożnych. Przy tak różnych gospodarkach, jedynie 

lokalnie, wewnętrznie w danym kraju jest możliwe ustalenie takiej podstawy minimalnego wy-

nagrodzenia, której wprowadzenie nie zaburzy równowagi państwa. Zewnętrzne ingerencje 

 
1 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/opinia-europejskiego-komitetu-ekonomiczno-spolecznego-godziwe 

-place-69388405 
2 https://ec.europa.eu/poland/news/201029_min_wage_pl 
3 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/opinia-europejskiego-komitetu-ekonomiczno-spolecznego-godziwe 

-place-69388405 
4 Tamże. 
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mogą promować firmy bardziej zamożne o globalnym zasięgu. Może to doprowadzić do 

upadku małych rodzinnych firm. Trzeba zatem zapewnić godną płacę minimalną  

w każdym z zagrożonych ubóstwem państw, wspierając je z zewnątrz, o ile nie są w stanie same 

sobie poradzić. 

Płaca minimalna powinna być sprawiedliwa w stosunku do struktury wynagrodzeń w po-

szczególnych państwach, a jej poziom powinien być również odpowiedni w ujęciu realnym. 

Nie zgadzamy się ze „standardem godnego życia”, określonym przez Radę Europy, który 

mówi, aby uwzględniać wskaźniki adekwatności powszechnie stosowane na szczeblu między-

narodowym, porównujące „minimalne wynagrodzenie netto ze średnim wynagrodzeniem 

netto” i na tej podstawie ustalać minimalne wynagrodzenie w państwach członkowskich, aby 

umożliwiać godny poziom życia. ZRP uważa, że takie podejście przyniesie negatywne skutki 

gospodarcze dla rodzimych przedsiębiorstw, zobowiązując je np. do wypłaty minimalnego wy-

nagrodzenia na poziomie 60 proc. mediany wynagrodzeń brutto. Można zakładać taki wariant, 

skoro w Dyrektywie czytamy, że „krajowe ustawowe wynagrodzenia minimalne5 kształtują się 

poniżej 60 % mediany wynagrodzeń brutto lub 50 % średniego wynagrodzenia brutto w prawie 

wszystkich państwach członkowskich6”. 

W podpunkcie Dyrektywy zatytułowanym Ocena skutków czytamy, że: „zakładane 

skutki gospodarcze obejmują wzrost kosztów pracy dla przedsiębiorstw, wzrost cen oraz,  

w mniejszym stopniu, niższe zyski. Wpływ na przedsiębiorstwa zostałby złagodzony przez wzrost 

konsumpcji wśród pracowników nisko uposażonych, który sprzyja popytowi krajowemu. Przed-

siębiorstwa, w szczególności MŚP odniosłyby korzyści także z bardziej stopniowego  

i przewidywalnego wzrostu minimalnych wynagrodzeń, co poprawiłoby otoczenie biznesowe”. 

Jest to jasny dowód na to, że mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wzrosną koszty pra-

cownicze, co za tym idzie zmniejszy się ich przychód. Zostanie ograniczone zawieranie umów 

o pracę na pełny etat. Wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej spowoduje zatem, że pra-

codawcy będą zmuszali pracowników do przejścia na pracę na część etatu, co w efekcie spo-

woduje spadek ich wynagrodzenia. Poważnym zagrożeniem jest również wzrost „czarnej 

strefy”. Taka sytuacja na rynku pracy z pewnością nie pomoże pracownikom zmagającym się 

z ubóstwem. Zarobią może więcej pieniędzy, lecz kosztem swojej przyszłej emerytury. 

 
5 Wskaźniki i powiązane wartości referencyjne odnoszą się do miesięcznych wynagrodzeń minimalnych. 
6 Wskaźniki adekwatności powszechnie stosowane na szczeblu międzynarodowym, np. współczynnik Kaitza, po-

równują minimalne wynagrodzenie z medianą wynagrodzeń lub ze średnim wynagrodzeniem. Ponadto standard 

godnego życia określony przez Radę Europy porównuje minimalne wynagrodzenie netto ze średnim wynagrodze-

niem netto. 
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„W odniesieniu do państw, w których obowiązują ustawowe wynagrodzenia minimalne, 

proponowana dyrektywa ma na celu zapewnienie, aby państwa członkowskie określiły warunki 

ustalania ustawowych wynagrodzeń minimalnych na adekwatnych poziomach, uwzględniając 

przy tym sytuację społeczno-gospodarczą oraz różnice regionalne i sektorowe”. Określenie, że 

coś jest adekwatne w kontekście całej Unii nie oznacza, że jest korzystne dla lokalnego rynku. 

Może to doprowadzić do sytuacji, w której państwo wysoko rozwinięte, mające firmy o global-

nym zasięgu, będzie kształtowało minimalny poziom wynagrodzenia w miejscu, gdzie lokalne 

małe firmy nie będą mogły temu sprostać. Nie będzie to działanie wspierające zasady uczciwej 

konkurencji. O ile możliwe jest, że firmy działające na globalnym rynku odnotują przez takie 

zewnętrzne działania zyski, o tyle ucierpi na tym rynek lokalny oraz pracownicy i firmy na nim 

funkcjonujące. 

Ze względu na powyższe oraz zgodnie z zasadą, że po pierwsze Unia powinna działać 

wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Trakta-

tach, po drugie powinna działać zgodnie z zasadą pomocniczości, uważamy, że Dyrektywa Par-

lamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Eu-

ropejskiej powinna zostać oceniona negatywnie. 

Podsumowując postulujemy o to, aby regulowanie płacy minimalnej pozostało  

w sferze wyłącznych kompetencji państw członkowskich. W związku z tym, iż ze względu na 

kryzys wywołany pandemią COVID-19 przyszłość firm stoi pod znakiem zapytania, propozy-

cja ustalania minimalnego wynagrodzenia na poziomie UE może przyczynić się do bankructwa 

i likwidacji szczególnie mikro, małych i średnich firm w wielu państwach członkowskich. Ko-

nieczne są dalsze wysiłki na rzecz ustalenia płac minimalnych w państwach członkowskich, 

przy zachowaniu autonomii poszczególnych państw i zgodnie z ich praktykami. Oczywiste jest, 

że Unia Europejska musi uczynić więcej, aby rozwiązać problem ubóstwa,  

w tym ubóstwa pracujących. Nie może się to jednak odbywać kosztem mikro, małych i średnich 

firm państw członkowskich. Grozi to jeszcze większym bezrobociem i umacnianiem pozycji 

firm globalnych na rynku lokalnym. 


