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Stanowisko SMEunited dot. projektu dyrektywy Rady UE 

w sprawie odpowiedniego wynagrodzenia minimalnego w krajach UE 

Kluczowe kwestie: 

- Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, jako pracodawcy, zgadzają się z celem, jakim jest zapewnienie 

pracownikom w Unii Europejskiej odpowiednich płac minimalnych, pozwalających na godne życie 

niezależnie od miejsca pracy. Uczynienie pracy opłacalną jest ważnym celem dla MŚP; 

- SMEunited opowiada się za zaleceniem, które w pełni respektowałoby autonomię krajowych 

partnerów społecznych i ich swobodę w negocjowaniu układów zbiorowych pracy w państwach 

członkowskich UE, w których partnerzy społeczni są odpowiedzialni za ustalanie płac minimalnych, co 

nie ma miejsca w przypadku obecnej propozycji Komisji Europejskiej; 

- SMEunited nie zgadza się z decyzją Komisji Europejskiej o zaproponowaniu dyrektywy. Naszym 

zdaniem wybór podstawy prawnej nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. Ponadto, niejasność 

formy i treści tekstu będzie powodem spraw sądowych. W związku z tym logiczne byłoby nie 

posuwać się naprzód z tą propozycją dyrektywy; 

- SMEunited popiera większe zaangażowanie partnerów społecznych w państwach członkowskich 

posiadających ustawowe systemy płacy minimalnej oraz wzmocnienie ich zdolności, aby zachęcić ich 

do inicjowania negocjacji układów zbiorowych w sprawie płacy minimalnej;  

- Prosimy o poświęcenie większej uwagi wpływowi wniosku dotyczącego dyrektywy na zatrudnienie, 

wydajność i konkurencyjność MŚP przy określaniu adekwatności płacy minimalnej. Istotne jest, aby 

uniknąć silnego wzrostu kosztów pracy dla MŚP w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej; 

- SMEunited przypomina o konieczności lepszego uwzględnienia obecnej sytuacji 

makroekonomicznej. 

1. Uwagi ogólne 

W dniu 28 października 2020 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję dotyczącą dyrektywy w 

sprawie odpowiedniego wynagrodzenia minimalnego w Unii Europejskiej. 

Podczas dwóch faz konsultacji z partnerami społecznymi, SMEunited wyraziło w bardzo jasny sposób, 

że dyrektywa nie jest właściwym instrumentem do zajęcia się tak kluczowym tematem dla partnerów 

społecznych. Dlatego SMEunited zadeklarowało swoją gotowość do rozpoczęcia negocjacji w sprawie 

zalecenia.  

Negocjacje pomiędzy europejskimi partnerami społecznymi nie były wykonalne, chociaż byłoby to 

najlepsze podejście. Negocjacje pozwoliłyby na połączenie kompetencji europejskich i krajowych 

zgodnie z Traktatem UE, zasadą pomocniczości i poszanowaniem autonomii krajowych partnerów 

społecznych w zakresie przystępowania do rokowań zbiorowych dotyczących płacy minimalnej. 
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SMEunited nie zgadza się z decyzją Komisji Europejskiej o przedstawieniu wniosku dotyczącego 

dyrektywy. Wybór prawnie wiążącego instrumentu nałoży nowe obowiązki na krajowych partnerów 

społecznych i państwa członkowskie i nieuchronnie, w taki czy inny sposób, będzie wymagał 

ingerencji w systemy negocjacji zbiorowych na szczeblu krajowym.  

Otworzy to również drzwi dla interpretacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która będzie 

sprzeczna z autonomią partnerów społecznych, ich swobodą zawierania umów i swobodą zrzeszania 

się. 

W kwestii aspektów prawnych 

Wybór Komisji Europejskiej wiążącego instrumentu dotyczącego odpowiedniego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, ani z krajowymi kompetencjami w 

zakresie ustalania wynagrodzeń. Jest to sprzeczne z art. 153 ust. 5 TFUE, który wyraźnie wyklucza 

płace z zakresu kompetencji europejskich.  

Ponadto, wbrew temu, co twierdzi Komisja w kwestii poszanowania pełnej autonomii partnerów 

społecznych, wniosek dotyczący dyrektywy budzi wiele obaw dotyczących poszanowania autonomii 

partnerów społecznych, ich swobody zawierania umów i swobody zrzeszania się. Prawnie wiążący 

charakter dyrektywy stwarza ryzyko ingerencji ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

Jednakże, według SMEunited, propozycja dotyka spraw z art. 153(2)b, który mówi, że działania UE 

dotyczące "reprezentacji i obrony zbiorowej interesów pracowników i pracodawców" wymagają 

jednomyślności w Radzie, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Europejskim Komitetem 

Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.   

Nawet jeśli forma i treść wniosku dotyczącego dyrektywy wydają się być bliższe zaleceniu, jego skutki 

będą wiążące. Dlatego też pod wieloma względami nie jest on zgodny z poszanowaniem krajowych 

kompetencji w zakresie wynagrodzeń. Ta niejednoznaczność pomiędzy formą a charakterem 

prawnym instrumentu z niejasnym i ogólnym sformułowaniem artykułów i pojęć powoduje 

niepewność prawną i pozostawia zbyt wiele miejsca na interpretację. Kilka przykładów zostało 

podkreślonych w naszych szczegółowych uwagach do wniosku. W związku z tym Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) będzie odgrywał znaczącą rolę, dokonując własnej 

interpretacji, co niesie ze sobą realne ryzyko ingerencji w kompetencje krajowe, stosunki 

przemysłowe i autonomię partnerów społecznych w dziedzinie ustalania płac. Dyrektywa powinna 

zatem zapewnić lepszą gwarancję, że w państwach członkowskich, w których ustalanie płac jest 

zapewnione wyłącznie przez partnerów społecznych, system ten nie zostanie naruszony. 

Aspekty ekonomiczne 

Jako pracodawcy, MŚP zgadzają się z celem „zapewnienia, że pracownicy w Unii są chronieni przez 

odpowiednie płace minimalne pozwalające na godne życie, bez względu na miejsce pracy". 

Uczynienie pracy opłacalną zawsze było ważnym celem dla MŚP.  

W tym kontekście należy przypomnieć, że płace, w tym płace minimalne, stanowią kwotę, jaką 

pracodawca płaci pracownikowi za wykonaną pracę, biorąc pod uwagę poziom kwalifikacji i 

wydajności. Płaca minimalna nie ma nic wspólnego z transferem socjalnym.  
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SMEunited uznaje znaczenie istnienia sprawiedliwych płac minimalnych w Unii Europejskiej, o ile w 

pełni uwzględniają one warunki ekonomiczne, poziom wydajności i sytuację na rynku pracy w każdym 

państwie członkowskim, aby przyczynić się do wzrostu zatrudnienia i konkurencyjności MŚP. 

Zapewnienie konkurencyjności małych przedsiębiorstw powinno pozostać stałym priorytetem, 

ponieważ jest to podstawa utrzymania i tworzenia miejsc pracy.  

Odpowiednia płaca minimalna dla pracowników zapewnia uczciwą konkurencję dla przedsiębiorstw 

poprzez zagwarantowanie równych szans. 

MŚP mają poważne zastrzeżenia co do gospodarczych i związanych z zatrudnieniem konsekwencji 

wniosku dotyczącego dyrektywy. Skutki te będą bardziej wyraźne niż te przedstawione w ocenie 

skutków.  

W zależności od sytuacji na rynku pracy w poszczególnych państwach członkowskich, podwyższenie 

płacy minimalnej będzie miało większy wpływ na zatrudnienie niż 0,5 do 1%. W obliczu obecnego 

kryzysu COVID-19 taki wzrost kosztów pracy będzie miał ogromne negatywne skutki dla całej 

gospodarki, a zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw. 

SMEunited uważa, że w ocenie skutków nie uwzględniono w wystarczającym stopniu konsekwencji 

obecnego kryzysu. Wzrost kosztów pracy dla MŚP, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw, jest 

obecnie nierealistyczny, biorąc pod uwagę, że MŚP są silnie dotknięte pandemią wirusa COVID-19 i jej 

poważnymi skutkami gospodarczymi. 

Ponadto koszty pracy są bezpośrednio związane z możliwościami pracodawców w zakresie tworzenia 

nowych miejsc pracy. Wzrost kosztów pracy spowodowany znacznym podwyższeniem płacy 

minimalnej wiązałby się z ryzykiem dalszego zmniejszenia poziomu zatrudnienia w sektorach 

poważnie dotkniętych kryzysem lub w przypadku niektórych grup pracowników, zwłaszcza ludzi 

młodych lub pracowników o niskich kwalifikacjach. W związku z kryzysem COVID-19 duży odsetek 

MŚP stoi obecnie w obliczu poważnego ryzyka niewypłacalności. Obecna sytuacja doprowadziła już 

do znacznego wzrostu częściowego lub pełnego bezrobocia i tendencja ta będzie się utrzymywać 

przez nieprzewidywalny okres. 

Ponadto wzrost cen w kontekście nowego kryzysu, w którym konsumpcja gwałtownie spada, może 

mieć dalszy negatywny wpływ na konsumpcję. Ryzykowne wydaje się twierdzenie, że wpływ na 

przedsiębiorstwa zostanie złagodzony dzięki wzrostowi konsumpcji wśród pracowników o niskich 

płacach, co z kolei przyczyni się do wsparcia popytu krajowego.  

SMEunited przypomina, że bardziej niż kiedykolwiek istotne jest zrównoważenie potrzeb i interesów 

przedsiębiorstw i pracowników w celu ustalenia najbardziej odpowiedniego poziomu płacy 

minimalnej i ochrony miejsc pracy.  

Podstawową zasadą jest, że partnerzy społeczni negocjują z uwzględnieniem wyników gospodarki, a 

w szczególności sytuacji poszczególnych sektorów i rozwoju regionalnego. W ten sposób partnerzy 

społeczni zabezpieczają konkurencyjność gospodarki, zapewniając jednocześnie pozytywny rozwój 

dochodów i zatrudnienia. W rezultacie partnerzy społeczni, głównie na poziomie branżowym, 

uzgadniają wysokość płacy minimalnej i zapewniają wysoki poziom jej pokrycia. 
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Ponadto, negocjacje płacy minimalnej nie odbywają się w odosobnieniu. Jest ona silnie 

skoordynowana z całym systemem ustalania płac. W tym zakresie niemiecka ustawa o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę może służyć za najlepszą praktykę. Wyraźnie nakazuje ona, że wzrost 

ustawowej płacy minimalnej ma być zgodny ze średnim wzrostem płac w układach zbiorowych. 

Dlatego też silny wzrost płacy minimalnej mógłby mieć bezpośredni wpływ na pełną skalę płac, co 

może być problematyczne w czasie kryzysu gospodarczego. 

SMEunited przypomina również, że zbyt wysoka płaca minimalna może skłaniać przedsiębiorstwa i 

pracowników do całkowitego lub częściowego przechodzenia na pracę nierejestrowaną, tworząc 

nieuczciwą konkurencję, oraz do korzystania z bardziej nietypowych form pracy. Może również 

prowadzić do zmniejszenia liczby godzin przepracowanych przez pracowników, a nawet do 

zastąpienia nisko opłacanych pracowników przez automatyzację. 

W sprawie wyzwań przedstawionych przez Komisję 

Komisja uzasadnia potrzebę podjęcia przez UE działań w związku z następującymi wyzwaniami: 

pogorszenie się sytuacji pracowników o niskich płacach, w tym ubóstwo pracujących w ciągu 

ostatniej dekady, fakt, że prawie 60% osób zarabiających minimalną płacę to kobiety oraz że 

prawdopodobieństwo uzyskania minimalnego wynagrodzenia przez młodych pracowników jest 

wyższe niż w przypadku innych grup wiekowych. 

Związek między płacą minimalną a walką z ubóstwem jest złożony. Pierwszym punktem odniesienia                   

w kwestii ubóstwa pracujących powinna być kwota zarobiona przez osobę pracującą w pełnym 

wymiarze godzin.  

Jednocześnie ubóstwo wśród osób pracujących w dużym stopniu zależy od składu gospodarstwa 

domowego i całkowitego dochodu gospodarstwa. W wielu państwach członkowskich osoby 

zarabiające minimalną płacę korzystają z różnych środków opieki społecznej, dodatkowych świadczeń 

pracowniczych, ulg podatkowych lub kredytów, które przyczyniają się do zapewnienia godnego 

poziomu życia. Wreszcie nie należy zapominać o różnicy między płacą minimalną brutto i netto, która 

może znacznie różnić się w poszczególnych państwach członkowskich. 

SMEunited zgadza się z celem Komisji, jakim jest zapewnienie równych szans na jednolitym rynku                  

i wspieranie uczciwej konkurencji. Negocjacje zbiorowe są najlepszym narzędziem do zapewnienia 

prawidłowej konwergencji w górę w tej dziedzinie.  

Mówiąc o konwergencji w górę, należy wziąć pod uwagę pełne koszty pracy związane z płacą 

minimalną, w tym wkład pracodawców w systemy ochrony socjalnej (np. ochrona przed chorobą, 

opieka zdrowotna, bezpieczeństwo i higiena pracy, emerytury), a także urlopy, premie, czas pracy itp. 

Ponadto, rozważając sprawiedliwą płacę minimalną, nie należy lekceważyć wpływu krajowych 

systemów podatkowych/świadczeniowych oraz poziomu klina podatkowego. Między państwami 

członkowskimi występują duże różnice, a w niektórych przypadkach poziom klina podatkowego dla 

pracodawców i/lub pracowników jest wysoki lub bardzo wysoki. 

2. Uwagi szczegółowe dotyczące propozycji dyrektywy 

1. Odnośnie powodów przygotowania propozycji dyrektywy 
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SMEunited nie zgadza się z odniesieniem do międzynarodowych wskaźników, takich jak 60% mediany 

płacy brutto i 50% średniej płacy brutto, w celu oceny adekwatności płacy minimalnej w stosunku do 

poziomu płac brutto. 

MŚP są również zaniepokojone ścisłym ograniczeniem zmian i odliczeń, które są w dużej mierze 

uzasadnione w celu ułatwienia wejścia na rynek pracy i integracji mniej wykwalifikowanych młodych 

pracowników. 

SMEunited proponuje następującą zmianę w motywie 21 i motywie 22 

(21) Płace minimalne uważa się za odpowiednie, 
jeżeli są one sprawiedliwe w stosunku do 
rozkładu płac w danym kraju i jeżeli zapewniają 
godny poziom życia. Adekwatność ustawowych 
płac minimalnych ustala się w świetle krajowych 
warunków społeczno-gospodarczych, w tym 
wzrostu zatrudnienia, konkurencyjności oraz 
zmian regionalnych i sektorowych. Ich 
adekwatność powinna być oceniana 
przynajmniej w odniesieniu do ich siły 
nabywczej, zmian w wydajności oraz ich 
stosunku do poziomu, podziału i wzrostu 
wynagrodzeń brutto. Zastosowanie wskaźników 
powszechnie stosowanych na poziomie 
międzynarodowym, takich jak 60 % mediany 
płacy brutto i 50 % średniej płacy brutto, może 
pomóc w ocenie adekwatności płacy minimalnej 
w odniesieniu do poziomu płac brutto. 

(22) Aby wspierać adekwatność płac 
minimalnych dla wszystkich grup pracowników, 
należy ograniczyć do minimum zmiany i 
potrącenia od ustawowych płac minimalnych, 
zapewniając jednocześnie należyte konsultacje z 
partnerami społecznymi przy ich określaniu. 
Niektóre potrącenia z ustawowych płac 
minimalnych mogą być uzasadnione słusznym 
celem, w tym zawyżone wypłacone kwoty lub 
potrącenia nakazane przez organ sądowy. Inne, 
takie jak potrącenia związane ze sprzętem 
niezbędnym do wykonywania pracy lub 
potrącenia dodatków w naturze, takich jak 
zakwaterowanie, mogą być nieuzasadnione lub 
nieproporcjonalne. 

21) Płace minimalne uważa się za odpowiednie, 
jeżeli są one sprawiedliwe w stosunku do rozkładu 
płac w danym kraju i jeżeli zapewniają godny 
poziom życia. Adekwatność ustawowych płac 
minimalnych określa się w świetle krajowych 
warunków społeczno-gospodarczych, w tym 
wzrostu zatrudnienia, konkurencyjności, jak 
również rozwoju regionalnego i sektorowego. Ich 
adekwatność można ocenić przynajmniej w razie 
potrzeby w odniesieniu do ich siły nabywczej, 
zmian wydajności oraz ich stosunku do poziomu, 
podziału i wzrostu wynagrodzeń brutto.  

(22) Aby wspierać adekwatność płac minimalnych 
dla wszystkich grup pracowników, należy 
ograniczyć do minimum zmiany i potrącenia od 
ustawowych płac minimalnych, zapewniając 
jednocześnie należyte konsultacje z partnerami 
społecznymi przy ich określaniu. Niektóre 
potrącenia od ustawowych płac minimalnych 
mogą być uzasadnione słusznym celem, w tym 
zawyżone wypłacone kwoty lub potrącenia 
nakazane przez organ sądowy. Niektóre różnice 
dotyczące młodych pracowników mogą być 
uzasadnione.   

 

2. W sprawie art. 1: Przedmiot 

W art. 1 ust. 1 Komisja Europejska zwraca się o ustanowienie ram dla ustalania odpowiedniego 

poziomu płacy minimalnej na szczeblu krajowym, niezależnie od istniejącego systemu ustalania płac.  
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Związek między art. 1 ust. 1 a art. 5, w którym określono kryteria odpowiedniości, których należy 

przestrzegać na poziomie krajowym, niesie ze sobą ryzyko ingerencji w autonomię partnerów 

społecznych w zakresie ustalania odpowiedniego poziomu płacy minimalnej. 

Ponadto, adekwatność płac minimalnych jest zdefiniowana w motywie 21 w następujący sposób: 

"Płace minimalne uważa się za adekwatne, jeśli są one sprawiedliwe w stosunku do podziału płac               

w kraju i jeśli zapewniają godny standard życia. Adekwatność ustawowych płac minimalnych jest 

określana z uwzględnieniem krajowych warunków społeczno-gospodarczych, w tym wzrostu 

zatrudnienia, konkurencyjności, a także rozwoju regionalnego i sektorowego. Ich adekwatność 

powinna być oceniana przynajmniej w odniesieniu do ich siły nabywczej, zmian wydajności oraz ich 

stosunku do poziomu, podziału i wzrostu wynagrodzeń brutto". 

Jednocześnie w art. 1 ust. 3 Komisja stwierdza, że "Żaden z przepisów niniejszej dyrektywy nie może 

być interpretowany jako nakładający na państwa członkowskie, w których ustalanie płac odbywa się 

wyłącznie w drodze układów zbiorowych, obowiązek wprowadzenia ustawowej płacy minimalnej ani 

powszechnego stosowania układów zbiorowych". 

SMEunited jest bardzo zaniepokojona faktem, że art. 1 ust. 1 w połączeniu z art. 5, obejmujący 

wszystkie państwa członkowskie z ustawowymi płacami minimalnymi, doprowadzi do spraw 

sądowych mających na celu określenie, czy ramy płacy minimalnej zapewniają odpowiedni poziom, 

czy też nie. Ta ocena "adekwatności płacy minimalnej" będzie miała zastosowanie do wszystkich 

państw członkowskich bez rozróżnienia między państwami, w których obowiązuje ustawowa płaca 

minimalna, a tymi, w których płaca minimalna jest określona w układach zbiorowych. Ponadto, jest 

również prawdopodobne, że art. 1 ust. 1 w połączeniu z art. 4 może prowadzić do orzeczeń 

sądowych, w których elementy krajowych systemów lub ram negocjacji zbiorowych są oceniane pod 

kątem wymogów art. 4. 

Ponadto zawarta w art. 3 definicja "ustawowej płacy minimalnej", ustalona na mocy ustawy lub 

innych wiążących przepisów prawnych, może prowadzić do powstania skutku erga-omnes                              

w odniesieniu do układów zbiorowych pracy dla grup pracowników, w przypadku których nie 

prowadzi się rokowań zbiorowych. Taki skutek erga-omnes nie zmienia układu zbiorowego, ale może 

wymagać uwzględnienia adekwatności płacy minimalnej, co spowoduje bezpośrednią ingerencję                  

w autonomię partnerów społecznych.   

Wniosek dotyczący dyrektywy powinien zapewnić lepszą gwarancję w państwach członkowskich,                   

w których ustalanie płac odbywa się głównie w drodze układów zbiorowych, że systemy te pozostaną 

nienaruszone. Wybór systemu ustalania płac musi leżeć wyłącznie w gestii państw członkowskich. 

Dyrektywa nie może wnosić dodatkowych elementów do istniejących systemów. Ponadto zmiany              

w istniejących systemach układów zbiorowych muszą być możliwe również w drodze decyzji 

krajowych. 

SMEunited proponuje następującą zmianę w celu wzmocnienia art. 1 ust. 3: 

Żaden z przepisów dyrektywy nie może być 
interpretowany jako nakładający na państwa 
członkowskie, w których ustalanie wysokości 
wynagrodzeń odbywa się wyłącznie w drodze 
układów zbiorowych, obowiązek 

Stosowanie niniejszej dyrektywy jest w pełni 
zgodne z zasadą wolności zrzeszania się, uznaną 
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.  

Żaden z przepisów niniejszej dyrektywy nie może 
być interpretowany jako nakładający na państwa 
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wprowadzenia ustawowej płacy minimalnej 
ani powszechnego stosowania układów 
zbiorowych. 

członkowskie, w których ustalanie płac odbywa 
się głównie w drodze układów zbiorowych, 
obowiązek wprowadzenia ustawowej płacy 
minimalnej ani powszechnego stosowania 
układów zbiorowych. 

2. W sprawie artykułu 4: Wspieranie układów zbiorowych pracy w zakresie ustalania płac 

SMEunited z zadowoleniem przyjmuje promowanie rokowań zbiorowych w zakresie ustalania płac,               

a w szczególności wzmocnienie zdolności partnerów społecznych. Ważne jest, aby organizacje 

pracodawców reprezentujące rzemiosło i MŚP posiadały wystarczającą wiedzę i zasoby do 

prowadzenia konstruktywnych i znaczących negocjacji w sprawie płac. Udowodniono, że dobrze 

funkcjonujące negocjacje zbiorowe są najlepszym narzędziem ustalania płac.  

W związku z tym ważne jest, aby wniosek Komisji w żaden sposób nie ingerował w autonomię 

partnerów społecznych i aby powstrzymał się od narzucania zasad dotyczących tego, kiedy i jak 

należy określać i dostosowywać płacę minimalną. Takie środki mogłyby być dobrym podejściem                     

w przypadku zalecenia Rady UE, ale są problematyczne w przypadku dyrektywy. 

SMEunited jest zaniepokojone art. 4 ust. 1, który może być sprzeczny ze swobodą rokowań 

zbiorowych. Nakłada on na wszystkie państwa członkowskie obowiązek wspierania układów 

zbiorowych pracy, nawet w krajach, w których rządy nie odgrywają żadnej roli w ustalaniu płac. 

Negocjacje zbiorowe między partnerami społecznymi opierają się na zasadzie dobrowolności i nie 

mogą stać się prawnym obowiązkiem dla władz publicznych.  

Tam, gdzie partnerzy społeczni już biorą na siebie odpowiedzialność za prowadzenie 

konstruktywnych negocjacji, są oni silni i szanowani. Takie podejście Komisji grozi zakłóceniem 

autonomii partnerów społecznych i ich chęci do wspólnego działania. 

W celu zwiększenia zasięgu rokowań zbiorowych 
państwa członkowskie podejmują, w 
porozumieniu z partnerami społecznymi, co 
najmniej następujące środki: 

(a) Promują budowanie i wzmacnianie zdolności 
partnerów społecznych do angażowania się w 
negocjacje zbiorowe w sprawie ustalania płac na 
poziomie sektorowym lub międzybranżowym; 

(b) zachęcanie do konstruktywnych, 
konstruktywnych i świadomych negocjacji 
płacowych między partnerami społecznymi; 

Państwa członkowskie mogą na wniosek 
krajowych partnerów społecznych 
zaproponować odpowiednie środki 
umożliwiające stworzenie warunków do 
prowadzenia układów zbiorowych, pod 
warunkiem, że przestrzegane są krajowe 
stosunki i tradycje przemysłowe.  Środki takie 
muszą być w pełni zgodne z podstawowymi 
swobodami pracowników i pracodawców, 
określonymi w Karcie praw podstawowych UE. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w przypadku, gdy zakres układów zbiorowych pracy obejmuje mniej niż 70% 

pracowników, państwa członkowskie muszą zapewnić ramy sprzyjające układom zbiorowym albo w 

drodze ustawy po konsultacji z partnerami społecznymi, albo w drodze porozumienia z nimi, a także 

opracować plan działania w celu wspierania układów zbiorowych. 

SMEunited uważa to za bezpośrednią ingerencję w systemy krajowe i autonomię partnerów 

społecznych, zwłaszcza w systemach, w których partnerzy społeczni są jedynymi odpowiedzialnymi za 

określanie zakresu układów zbiorowych. 
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Ponadto decyzja o ustaleniu takiego progu spowoduje niekończące się dyskusje na temat tego, czy 

osiągnięto 70%, a w ostatecznym rozrachunku może zdestabilizować dobrze funkcjonujące systemy 

stosunków przemysłowych. 

Państwa członkowskie, w których zakres 
układów zbiorowych obejmuje mniej niż 70% 
pracowników określonych w rozumieniu art. 2, 
dodatkowo ustanawiają ramy umożliwiające 
prowadzenie układów zbiorowych albo na 
mocy prawa po konsultacji z partnerami 
społecznymi, albo na mocy porozumień z nimi, 
a także ustalają plan działania w celu 
zapewnienia układów zbiorowych. Plan 
działania podaje się do wiadomości publicznej 
i powiadamia się o nim Komisję Europejską. 

Państwa członkowskie, w których zakres rokowań 
zbiorowych obejmuje mniej niż 70% 
pracowników określonych w rozumieniu art. 2, 
dodatkowo ustanawiają ramy umożliwiające 
prowadzenie układów zbiorowych na wniosek 
partnerów społecznych na mocy prawa lub w 
drodze zawartych z nimi porozumień oraz 
ustalają plan działania w celu zapewnienia 
rokowań zbiorowych. Plan działania podaje się do 
wiadomości publicznej i powiadamia się o nim 
Komisję Europejską. Niniejszy artykuł pozostaje 
bez uszczerbku dla art. 1 ust. 3. 

3. W sprawie art. 5: Ustawowa adekwatność płacy minimalnej 

Podczas gdy art. 5 ust. 1 i 2 określają kryteria stabilnego i jasnego ustalania płacy minimalnej, art. 5 

ust. 3 nakłada na państwa członkowskie obowiązek stosowania orientacyjnych wartości 

referencyjnych, którymi powinny się kierować przy ocenie adekwatności płacy minimalnej.                           

W motywie 21 Komisja wymieniła powszechnie stosowane międzynarodowe wskaźniki wartości, 

takie jak 60 % mediany płacy brutto i 50 % średniej płacy brutto, jako wytyczne dla państw 

członkowskich UE. 

Takie odniesienie do wartości międzynarodowych może być łatwo uznane za pośredni sposób 

ustalania poziomu płacy minimalnej na poziomie europejskim i da szerokie pole do popisu TSUE przy 

wprowadzaniu takich celów w zakresie płacy minimalnej na poziomie UE. Jest to wyraźnie sprzeczne 

z art. 153 ust. 5 Traktatu i ingeruje w krajowe kompetencje w zakresie określania poziomu płacy 

minimalnej zgodnie z art. 1 ust. 3.  

Mówiąc bardziej ogólnie, adekwatność minimalnego wynagrodzenia nie może być oceniana i 

ustalana bez uwzględnienia wymiaru gospodarczego i sytuacji na rynku pracy - zwłaszcza 

konkurencyjności i wzrostu zatrudnienia - w celu jak najlepszego zrównoważenia potrzeb 

pracowników i pracodawców, jak stwierdzono w motywie 21. Określenie odpowiedniego poziomu 

płacy minimalnej jest złożonym zagadnieniem, które nie może być ograniczone do procentu krajowej 

mediany brutto/netto lub średniej płacy w danym kraju.  

2. Kryteria krajowe, o których mowa w ust. 1, 
obejmują co najmniej następujące elementy:  
a) siłę nabywczą ustawowych płac minimalnych, 
przy uwzględnieniu kosztów utrzymania oraz 
udziału podatków i świadczeń społecznych;  
b) ogólny poziom wynagrodzeń brutto i ich 
dystrybucję;  
(c) stopa wzrostu wynagrodzeń brutto;  
d) zmiany wydajności pracy.  
 
3. Państwa członkowskie stosują indykatywne 

2. Kryteria krajowe, o których mowa w ust. 1, 
mogą obejmować następujące elementy:  
a) ogólny poziom wynagrodzeń brutto i ich 
dystrybucję;  
b) stopę wzrostu wynagrodzeń brutto;  
c) zmiany wydajności pracy.  
 
3. Państwa członkowskie mogą stosować 
orientacyjne wartości referencyjne, takie jak 
wartości powszechnie stosowane na poziomie 
międzynarodowym, w celu kierowania swoją 
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wartości referencyjne, takie jak powszechnie 
stosowane na poziomie międzynarodowym, w 
celu ukierunkowania swojej oceny 
adekwatności ustawowych płac minimalnych w 
stosunku do ogólnego poziomu płac brutto.  
 

oceną adekwatności ustawowych płac 
minimalnych w stosunku do ogólnego poziomu 
płac brutto.  

 

Zaangażowanie partnerów społecznych w ustalanie ustawowej płacy minimalnej jest warunkiem 

wstępnym dla ustanowienia właściwego poziomu sprawiedliwej płacy minimalnej dla pracowników 

oraz dobrego funkcjonowania gospodarki i rynku pracy.  

Aby uniknąć dalszego usztywnienia, płaca minimalna powinna opierać się na poziomie wydajności, 

konkurencyjności, sytuacji w zakresie zatrudnienia oraz ogólnej sytuacji gospodarczej i społecznej.               

W szczególności dostępność odpowiednich umiejętności, w tym poprzez podnoszenie kwalifikacji i 

przekwalifikowanie, ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wydajności.  

4. W sprawie artykułu 6: Odchylenia i potrącenia 

Nawet jeśli całkowicie zgadzamy się z tym, że partnerzy społeczni muszą być skutecznie 

zaangażowani w określanie ustawowej płacy minimalnej w celu wspierania adekwatności, nie 

oznacza to, że wyjątki i odstępstwa dla niektórych grup pracowników nie są uzasadnione. 

SMEunited nalega na utrzymanie koniecznych odstępstw i odchyleń od ustawowej płacy minimalnej.  

SMEunited proponuje następującą poprawkę do art. 6 ust. 1: 

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić na 
różne stawki ustawowej płacy minimalnej dla 
poszczególnych grup pracowników. Państwa 
członkowskie ograniczają te różnice do minimum 
i zapewniają, by wszelkie zmiany były 
niedyskryminacyjne, proporcjonalne, w 
stosownych przypadkach ograniczone w czasie 
oraz obiektywnie i racjonalnie uzasadnione 
słusznym celem.  
2. Państwa członkowskie mogą zezwolić na 
ustawowe potrącenia, które obniżają 
wynagrodzenie wypłacane pracownikom do 
poziomu niższego niż ustawowa płaca minimalna. 
Państwa członkowskie dopilnowują, by te 
potrącenia od ustawowej płacy minimalnej były 
konieczne, obiektywnie uzasadnione i 
proporcjonalne. 

1. Państwa członkowskie mogą zezwolić na 
różne stawki ustawowej płacy minimalnej dla 
określonych grup pracowników. Państwa 
członkowskie ograniczają te różnice do minimum 
i zapewniają, by wszelkie zmiany były 
niedyskryminacyjne,   
2. Państwa członkowskie mogą zezwolić na 
ustawowe potrącenia, które obniżają 
wynagrodzenie wypłacane pracownikom do 
poziomu niższego niż ustawowa płaca minimalna.  

 

5. W sprawie art. 7: udział partnerów społecznych w ustalaniu i aktualizacji ustawowej płacy 

minimalnej  

SMEunited uważa terminowe i skuteczne zaangażowanie partnerów społecznych za kluczowy 

element ustalania ustawowej płacy minimalnej. Zaangażowanie partnerów społecznych przy 
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określaniu odpowiedniego poziomu płacy minimalnej i jej podwyższaniu powinno być regułą w całej 

Europie. 

Systematyczne włączanie partnerów społecznych w proces ustalania ustawowej płacy minimalnej 

zapewni pełną akceptację rezultatów przez zaangażowanych w ten proces przedstawicieli organizacji 

pracodawców i związków zawodowych. 

Zaangażowanie partnerów społecznych jest koniecznością niezależnie od stosowanego systemu. Aby 

ustanowić przewidywalne i przejrzyste ramy dla płacy minimalnej, rządy powinny stosować pełne i 

rzeczywiste zaangażowanie partnerów społecznych oraz systematyczne monitorowanie 

potencjalnego wpływu na zatrudnienie przez niezależne organy. 

Ponadto, nie wystarczy zaangażowanie partnerów społecznych. Powinny one również dysponować 

wymaganym potencjałem i wiedzą fachową oraz dysponować danymi, analizami i wynikami badań na 

temat trendów gospodarczych, społecznych i/lub sektorowych, aby dokonać prawidłowej analizy w 

celu podjęcia właściwych decyzji. 

Przedsiębiorstwa domagają się pewności prawnej, aby móc przewidywać wzrost płacy minimalnej i 

ogólnie wzrost wynagrodzeń. Podwyżki płacy minimalnej, podejmowane jednostronnie przez rządy 

wielu państw członkowskich, bez konsultacji z partnerami społecznymi, nie są właściwym podejściem. 

Takie polityczne decyzje w sprawie płacy minimalnej nie tworzą korzystnych warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej dla pracodawców. Bezpośredni negatywny wpływ na koszty pracy ma 

również wpływ na ogólny poziom płac ze względu na efekt rozlania na płace powyżej poziomu płacy 

minimalnej.  

Artykuł 5 ust. 5 nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia organów konsultacyjnych, 

które doradzają właściwym organom. Takie organy mogą być użyteczne w niektórych państwach 

członkowskich i dobrze funkcjonować, ale nie powinno to być obowiązkiem stosowanym                             

we wszystkich państwach członkowskich. Państwa członkowskie powinny mieć swobodę 

decydowania o swoich potrzebach w zakresie ustalania odpowiedniego poziomu płacy minimalnej. 

6. W sprawie artykułu 9: Zamówienia publiczne 

SMEunited popiera przestrzeganie minimalnego wynagrodzenia w zamówieniach publicznych, 

ustalonego przez partnerów społecznych w drodze układów zbiorowych lub jako ustawowa płaca 

minimalna zgodnie z art. 18 dyrektywy 2014/24/UE, który przewiduje przestrzeganie przez 

wykonawców mających zastosowanie obowiązków wynikających z krajowego prawa pracy, 

określonych również w układach zbiorowych. SMEunited przypomina również o kluczowym znaczeniu 

zapewnienia dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego ze sprawiedliwymi szansami dla 

wszystkich przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, uczestniczących w zamówieniach publicznych.  

SMEunited proponuje następującą poprawkę do art. 9: 

Zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE, dyrektywą 
2014/25/UE i dyrektywą 2014/23/UE państwa 
członkowskie podejmują odpowiednie środki w 
celu zapewnienia, aby przy realizacji zamówień 
publicznych lub umów koncesji wykonawcy 
przestrzegali wynagrodzeń określonych                         

Zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE, dyrektywą 
2014/25/UE i dyrektywą 2014/23/UE państwa 
członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu 
zapewnienia, aby przy realizacji zamówień 
publicznych lub umów koncesji wykonawcy 
przestrzegali mających zastosowanie obowiązków 



11 
 

w układach zbiorowych dla odpowiedniego 
sektora i obszaru geograficznego oraz 
ustawowych płac minimalnych, jeżeli takie 
istnieją. 

w dziedzinie wynagrodzeń określonych w układach 
zbiorowych dla odpowiedniego sektora i obszaru 
geograficznego oraz ustawowych płac minimalnych, 
jeżeli takie istnieją. 

 

7. W sprawie art. 10: Monitorowanie i gromadzenie danych 

Przepisy zawarte w tym artykule muszą zostać poddane ponownej ocenie, ponieważ, szczególnie                

w przypadku układów zbiorowych, nie ograniczają się one do poświadczenia stanu pokrycia i 

wskazania elementów składowych wynagrodzenia. Zakłada on również możliwość oceny zarówno 

przez ustawodawcę krajowego, jak i europejskiego oraz ewentualny wniosek o zmianę treści układów 

zbiorowych. Brzmienie tego artykułu jest nie do przyjęcia i pozostaje w wyraźnej sprzeczności                         

z postanowieniami Traktatu. 

Artykuł ten przewiduje również wiele nowych obowiązków dla państw członkowskich w zakresie 

narzędzi gromadzenia danych w celu monitorowania zakresu i adekwatności płac minimalnych                    

w państwach członkowskich, w których partnerzy społeczni są odpowiedzialni za systemy ustalania 

płac. Te nowe wymogi nałożone przez Komisję nałożą na partnerów społecznych i pracodawców 

liczne zadania administracyjne związane z informowaniem w szczegółowy sposób o poziomie płacy 

minimalnej, liczbie układów zbiorowych i pracownikach objętych tymi układami. Będzie to wymagało 

dodatkowych środków finansowych, aby móc co roku składać Komisji dokładne sprawozdania. 

8. W sprawie art. 11: Prawo do zadośćuczynienia i ochrony przed niekorzystnym traktowaniem lub 

konsekwencjami 

Partnerzy społeczni mogą przyczynić się do wspierania przestrzegania przepisów poprzez 

informowanie swoich członków o przepisach dotyczących płacy minimalnej, a także o prawach i 

obowiązkach obu stron. W zależności od systemu krajowego, we wspólnym interesie partnerów 

społecznych leży również pełna zgodność ze stosowaniem płacy minimalnej. Wspólna współpraca na 

poziomie sektorowym może przyczynić się do lepszego przestrzegania przepisów. 

 

 


