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Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 

w sprawie 

projektu budżetu państwa na rok 2015. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych negatywnie ocenia projekt 
ustawy budżetowej na rok 2015. Zawarte w dokumencie informacje nie stwarzają 
warunków do zagwarantowania godnego poziomu życia obywateli. 

Projekt ustawy budżetowej oparto · o nową regułę wydatkową, trwa proces 
obniZania deficytu sektora finansów publicznych celem umożliwienia w 2015 r. 
zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu. Przyjęte· w projekcie budżetu 
państwa na rok 2015 tempo wzrostu PKB (3,4%) zostało skorygowane w porównaniu 
z czerwcowymi prognozami zawartymi w Założeniach projektu budżetu państwa 
(3,8%). Rząd zmienił także prognozowany wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych z 102,3% do 101,2%. Wprowadzone zmiany należy uznać. za 
uzasadnione w związku z kryzysem ukraińskim, prognozami spowolnienia tempa · 
wzrostu gospodarczego w Rosji i niepewnością kształtowania się koniunktury 
gospodarczej w Polsce i w strefie euro. · Niższa od prognozowanej wcześniej 
prognoza inflacji wynika ponadto z niższych cen żywności i energii. Konieczność 
dokonania zmiany prognoz podstawowych wielkości makroekonomicznych na rok 
2015 została przez nas podkreślona i uzasadniona we "Wspólnej opinii 
reprezentatywnych organizacji związkowych w sprawie Założeń projektu budżetu 
państwa na rok 2015.". 

Rząd zakłada, że podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za tempo 
wzrostu PKB będzie oczekiwane przyspieszenie w popycie krajowym, w tym głównie 
wyższe tempo wzrostu spożycia prywatnego oraz utrzymanie wysokiej dynamiki 
inwestycji prywatnych. Założenie to wydaje się ryzykowne, szczególnie w kontekście 
wzrostu opodatkowania dochodów, spowodowanego zamrożeniem skali podatkowej, 
zamrożenia funduszu płac w sferze budżetowej, niskiego przyrostu wynagrodzeń, 
a także uwarunkowań geopolitycznych, które będą raczej zniechęcały 
przedsiębiorców do inwestowania. Trzeba pamiętać, że wzrost dynamiki konsumpcji 
w całym 2013 r. wyniósł zaledwie 0,8%, wobec 1,2% zanotowanych rok wcześniej 
i był to najsłabszy wynik od 1996 roku. Oprócz wciąż słabej dynamiki realnych 
dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, przyczyniła się do tego niska 
dynamika kredytów konsumpcyjnych. Gospodarstwa domowe nie tylko nie brały 
kredytów, ale nie wspierały bieżącej konsumpcji oszczędnościami. Rok 2014 pod 
względem konsumpcji będzie co prawda lepszy (prognoza 2,5%), ale dane 
statystyczne wciąż nie napawają optymizmem. Na przykład w sierpniu br. dynamika 
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sprzedaży detalicznej spowolniła do 1, 7% z 2,1 o/o w lipcu br. Olatego prognozowane 
przyspieszenie spożycia prywatnego do 3% i popytu krajowego (3,8%) uznajemy za 
prognozę zbyt optymistyczną. Podobnie należy ocenić prognozowane tempo 
inwestycji prywatnych (7,4%). Istnieje poważne ryzyko, że inwestycje nie wzrosną 
w przewidywanym przez rząd tempie. Nie zwiększą się, bo słabsza będzie 
konsumpcja prywatna, a popyt zewnętrzny zostanie ograniczony osłabieniem tempa 
wzrostu gospodarczego u naszych głównych partnerów handlowych w Unii 
Europejskiej. W rezultacie przedsiębiorcy zamiast inwestować i produkować, będą 
zwiększać oszczędności. Trzeba się jednak zgodzić z tezą, że czynnikiem 
wspierającym wzrost popytu inwestycyjnego sektora prywatnego pozostaje 
utrzymująca się konkurencyjność kosztowa polskich przedsiębiorstw względem 
zagranicznych partnerów handlowych. Niestety, konkurencyjność ta została 
uzyskana głównie dzięki niskim kosztom pracy i wynagrodzeniom. Zgodnie z danymi 
Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat), koszt pracy pracownika w Polsce 
wyrażony w Euro na godzinę kształtuje się na poziomie niższym niż unijna średnia 
i stawia pod tym względem nasz kraj na 23. miejscu wśród państw członkowskich 
Unii Europejskiej. W 2013 r. godzina pracy pracownika kosztowała pracodawcę 
w Polsce tylko 7,6 euro przy średniej unijnej wynoszącej 23,7 euro. Nawet 
w Czechach, z którymi często porównuje się Polskę, koszty pracy były wyższe 
(10,3 euro). W Niemczech natomiast koszty pracy wynosił 31 euro, w Danii i Belgii 
38 euro, we Francji 34%, we Włoszech 28 euro, w Austrii i Finlandii 31 euro, w 
Szwecji 40 euro. Warto odnotować, że koszty pracy w Polsce wzrosły w stosunku do 
2008 roku tylko o 0,1%, podczas gdy np. w Czechach o 13%, Bułgarii o 44%, 
Słowacji o 17%, Litwie o 5%, Estonii o 15%, Łotwie o 7%, a w Niemczech o 12%, 
Austrii o 19%, a w Szwecji o 27%. Tymczasem wynagrodzenia w Polsce należą do 
najniższych wśród państw członkowskich Unii Europejskiej i OECD. Poza tym wzrost 
płac od lat nie nadąża za wzrostem wydajności. Wydajność pracy w Polsce w 2012 
r., według Eurostat, wzrosła w porównaniu z rokiem 2011 o 5,6%. Było to najwyższe 
tempo w Unii Europejskiej. 

Istotnym punktem projektu budżetu państwa, podobnie jak w latach poprzednich, 
pozostają działania nakierowane na zmniejszanie deficytu budżetu i sektora finansów 
publicznych. Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa w 2015 r. deficyt 
sektora finansów publicznych powinien zostać zmniejszony do poziomu 2, 7% PKB, 
dlatego po stronie wydatków proponowane są kolejne cięcia kosztów, a po stronie 
dochodów planuje się np. zwiększenie wpływów z tytułu podatku VAT, CIT i PIT, 
zamrożenie skali podatkowej oraz ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów 
i kwoty zmniejszającej- podatek. Działania te bez wątpienia negatywnie wpłyną na 
końdycję finansową gospodarstw domowych. Praktyka dowodzi bowiem, że 
w minionych latach najwyższe koszty szybkiego ograniczania deficytu ponosili 
pracujący. Zmniejszenie deficytu w relacji do PKB dotknęło przede wszystkim 
najuboższych, ponieważ tzw. konsolidacja finansowa została osiągnięta głównie po 
stronie wydatkowej, czyli poprzez drastyczne oszczędności. W latach 2012-2013 
rząd ograniczył wydatki aż o 3,2 pkt. proc. Było to możliwe m. in dzięki: 

- wprowadzeniu reguły dyscyplinującej wydatki z budżetu państwa; 
- zamrożeniu funduszu wynagrodzeń w budżetówce; 
- zmniejszeniu wysokości zasiłku pogrzebowego do 4 tys. zł; 
- ograniczeniu prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę. 

Z kolei po stronie dochodowej: 

- podwyższono stawki VAT z 22% do 23% i z 7% na 8%; 
- utrzymano na nominalnym poziomie z 2009 r. progi podatkowe w PIT; 
- podwyższono akcyzę na papierosy i olej napędowy; 
- wprowadzono zmiany w tzw. podatku Belki; 



- ograniczono 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i praw 
pokrewnych; 

- zmodyfikowano ulgę internetową i ulgę na dzieci. 

W 2014 roku ponownie podwyższono stawki akcyzy na papierosy i na alkohol 
etylowy oraz utrzymano na niezmienionym pożiomie- pomimo obietnicy obniżenia 
o 1 pkt. proc.- podwyższone stawki VAT. Zapowiedziano także, że do końca 2016 r. 
zostanie utrzymane zamrożenie wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz nie będą 
waloryzowane obowiązujące progi podatkowe i kwota zmniejszająca podatek. 

Warto odnotować, że Komisja Europejska zawiesiła niedawno procedurę 
nadmiernego deficytu, ale wytknęła Polsce to, na co od dawna wskazuje OPZZ: 
zamiast ciąć wydatki, szczególnie te prorozwojowe, trzeba inwestować w ludzi 
i pobudzać popyt. Zauważyła także, że Polska ma niewielki udział wydatków na 
edukację, badania i innowacje, które pobudzają wzrost gospodarczy. 
Wciąż należymy do państw Unii o najniższym poziomie wydatków na badania 
i rozwój oraz jesteśmy jednym z państw uzyskujących najgorsze wyniki pod 
względem wskaźników innowacyjności. Problemem wskazanym przez Kom~sję 
Europejską jest także niski poziom przestrzegania przepisów prawa podatkowego. 
W związku z tym Komisja zaleciła Polsce m.in. zminimali~owanie cięć w wydatkach 
pobudzających wzrost gospodarczy, a także - co warto podkreślić - zwiększenie 
wysiłków na rzecz zapewnienia łatwiejszego przechodzenia z zatrudnienia na czas 
określony do stałego zatrudnienia oraz ograniczenie nadmiernego wykorzystywania 
umów cywilnoprawnych. 

Politvka podatkowa państwa 

Rząd buduje korzystne prognozy dochodów podatkowych w 2015 r. Zgodnie 
z projektem ustawy, dochody budżetowe mają być zrealizowane w tym roku na 
poziomie ok. 8,4 mld zł wyższym od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2014 
r. przy wydatkach o 5,1 mld niższych · Deficyt budżetu państwa wobec tego 
szacowany jest na poziomie 34 mld zł (przy pierwotnie określonym na kwotę nie 
wyższą niż 47,5 mld): W 2015 r. dochody podatkowe mają wzrosnąć nominalnie 
o 4,6% w stosunku do prognozowanego wykonania w 2014 r. (z tego np.: VAT 
wzrost o 6,8%, podatek akcyzowy o0,9%); CIT-o 5,5%, PIT- o 3,2%. Zwiększeniu 
mają też ulec wpływy z opłat lokalnych (0,4%). Jednocześnie planuje się o _5,5% 
wyższe wydatki budżetu państwa w stosunku do planowanych w budżecie na 2014 r. 
Wydatki naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony· państwa 
wzrosną ogółem o 4,4% (w tym m.in. Kancelaria Sejmu o 12,5%; Kancelaria Senatu 
o 6,3%, Sąd Najwyższy o 4,5%, Trybunał Konstytucyjny o 6,5%, Najwyższa Izba 
Kontroli o 6%, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji o 66,8%). Wobec planów wzrostu 
w/w wydatków negatywnie ocenić należy niższe o 9% dofinansowanie do przewozów 
pasażerskich. 

Zamrożenie na kolejny rok: progów podatkowych, ustawowych zryczałtowanych 
kosztów uzyskania przychodew, kwoty zmniejszającej podatek oraz utrzymanie 
podwyższonych stawek VAT zwiększa obciążenia podatkowe społeczeństwa 
i wpływa na pogorszenie poziomu życia obywateli. Kwota wolna od podatku nie 
zmienia się od lat i jest niższa niż w krajach zachodnich. Górna stawka podatku 
dochodowego (32%) należy do jednych z najniższych w UE. System podatkowy 
w Polsce jako nieprzyjazny osobom o niskich dochodach, sprzyja narastaniu 
dysproporcji dochodowych i wymaga korekty. Stąd propozycja OPZZ żmniejszenia 
stawki podatku dochodowego dla osób najbiedniejszych i zwiększenia obciążeń 
najbogatszych obywateli. 

Ministerstwo Finansów przedstawiło w czerwcu br. plany, których realizacja ma 
zadanie zmniejszyć szarą strefę i poprawić ściągalność podatków. OPZZ od lat 



domaga się przyspieszenia działań eliminujących z rynku nieuczciwych podatników 
tak by zyskać środki na realizację celów społecznie użytecznych. Na dzień 31 
grudnia 2013 r. było 6 921 podmiotów gospodarczych zalegających we wpłatach 
należności wobec budżetu państwa powyżej 1 mln zł, zaległości wymagalne tych 
podmiotów wynosiły wraz z. odsetkami 40 684 475 tys. zł. Badania Najwyźszej Izby 
Kontroli systematycznie wskazują, że zaległości podatkowe są często niemożliwe do 
wyegzekwowania - dotyczą podmiotów fikcyjnie uczestniczących w obrocie 
gospodarczym, dłużnikom udaje się uniknąć zapłaty wymierzonych zobowiązań. Izby 
celne odzyskują niewielki procent kwoty objętej tytułami wykonawczymi, występuje 
wysoki był udział zaległości podatkowych, których termin płatności minął przed co . 
najmniej pięcioma laty. Raport o stanie bezpieczeństwa w 2013 r. przygotowany 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wskazuje, na identyfikację istotnych 
nieprawidłowości lub oszustw związanych z rozliczeniem podatku VAT. Szczególnie 
groźną formą oszustw VAT, wykorzystującą mechanizm rozliczeń tego podatku, są 
oszustwa karuzelowe. W 2013 r. kontrola skarbowa ujawniła 154,6 tys. fikcyjnych 
faktur, których wartość opiewała na łączną kwotę brutto ponad 19,7 mld zł. 
Konieczne jest zatem przyspieszenie działań zwiększających ściągalność danin 
publicznych, nie tylko by wypełnić wnioski kontroli Najwyższej Izby Kontroli mówiące 
o potrzebie opracowania rozwiązań służących usprawnieniu procesów egzekucji i 
poprawie ściągalności należności ale przede wszystkim dlatego, że inaczej daniny 
publiczne będą obowiązkiem najsłabszych grup społecznych. · 

Zaplanowanie w projekcie budżetu państwa skonsolidowanej kwoty wydatków 
państwa na wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego w 
2015 r. w wysokości 0,01 mld zł, czyli o 50% mniej niż w 2014 roku budzi sprzeciw 
OPZZ. Dialog społeczny w Polsce od Jat jest w kryzysie czego najdobitniejszym 
wyrazem było zawieszenie udziału strony związkowej w pracach Trójstronnej Komisji 
do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Od ponad roku Trójstronna Komisja, 
Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego i Trójstronne Zespoły Branżowe nie 
działają. W tym kontekście obniżenie o 50% skonsolidowanej kwoty wydatków 
·państwa na wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego 
można odczytać jako wyraz niechęci rządu do prowadzenia dialogu społecznego. 
Przypomnieć należy, że w świetle przepisów Konstytucji RP dialog społeczny nie jest 
prawem władzy publicznej, lecz przede wszystkim jej konstytucyjnym obowiązkiem. 
środki budżetowe na realizację tego obowiązku powinny zostać zwiększone dla 
umożliwienia funkcjonowania instytucjonalnego dialogu społecznego w · kraju 
i kształtowania się dobrych praktyk w tym zakresie co pozwoli zwiększyć zaufanie 
społeczne. 

Dodatkowo OPZZ uznaje, że w projekcie budżetu państwa na rok 2015 brakuje 
szczegółowej informacji o szacunkowych kosztach związanych z polityką klimatyczną 
Unii Europejskiej. W najbliższym czasie będą rozstrzygać się na poziomie unijnym 
kwestie kluczowe dla polskiej gospodarki, a co za tym idzie społeczeństwa. Projekt 
uznaje wdrożenie pakietu energetyczno-klimatycznego za czynnik ryzyka nie 
sygnalizuje jednak rozwiązań planowanych w tym zakresie. Aktualny pozostaje Apel 
OPZZ i pozostałych reprezentatywnych organizacji związkowych w sprawie polityki 
klimatycznej UE przekazany do rządu w ostatnim czasie. 

Przychody z prywatyzacji w 2015 r. zaplanowano na poziomie 1,2 mld zł 
a dochód z dywidend UZyskanych ze spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu 
Państwa 4,5 mld zł, czyli niższym od szacowanych w poprzednich latach. 

· Kształtowanie polityki pobierania dywidend z przedmiotowych spółek powinno 
odbywać się z dużą ostrożnością poniewa.t w wielu z nich konieczne są inwestycje 
zwiększające konkurencyjność. 



Wynagrodzenia 

Szacowany przez rząd wzrost płac w gospodarce narodowej w 2015 r. (4,3%) 
i w sektorze przedsiębiorstw (4,6%) ma wynikać z poprawy sytuacji na rynku pracy 
i za tym pozycji przetargowej pracowników. Uwarunkowania poprawy pozycji 
przetargowej pracowników jakie prognozuje rząd są jednak trudne. Przedsiębic;>rcy 
otrzymują sygnał o zamrożeniu funduszu płac pracowników sfery budżetowej, 
dynamika wzrostu płacy minimalnej jest niewystarczająca. Niskie płace powodują, że 
pracodawcom bardziej opłaca· się by pracownik pracował więcej godzin niż 
inwestować w technologię, która pozwoli zwiększyć wydajność produkcji i poprawić 
jej organizację (w 2013 r. w co piątym zakładzie jaki został poddany kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy pracownik nie otrzymał dodatku za nadgodziny lub 
czasu wolnego w zamian za ponadwymiarowe wykonywanie obowiązków). 
Jednocześnie skraca się czas pozostawania pracowników w zdrowiu a według GUS 
w 2013 r. więcej czasu niż w poprzednich latach poświęcamy na pracę, Utrzymuje 
się rozwarstwienie dochodowe generujące negatywne konsekwencje społeczne. 
Około 60% pracowników otrzymuje płacę niższą niż przeciętne wynagrodzenie 
w gospodarce narodowej, stawki godzinowe przy umowach śmieciowych są niskie 
(stąd postulat OPZZ ustanowienia minimalnej stawki godzinowej). Występuje 
niepokojąca luka płacowa między pracującymi kobietami i mężczyznami 
wykonującymi . taką samą pracę. Problematyczna jest . również praktyka 
. niewypłacania wynagrodzeń - w 2013 r. w~rosła liczba decyzji PIP nakazujących 
wypłatę wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku pracy. Dotyczyły one 
należności dla 120,8 tys. pracowników na łączną kwotę 196,1 mln zł. Pracownicy 
sygnalizują problemy z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, 
nadużywaniem umów śmieciowych. Na 1,35 mln szacowana była w 2012 r. liczba 
osób z którymi z zawartymi umowami zlecenie lub dzieło. nigdzie nie zatrudnionych. 
Tak zwani samozatrudnieni stanowili 8% ogółu pracujących w gospodarce 
narodowej. Wobec tych zjawisk konieczna jest aktywna rola państwa w poprawie 
pozycji pracowników na rynku pracy, na rzecz urzeczywistnienia konstytucyjnej 
zasady sprawiedliwości społecznej. Podejmowaniu działań propracowniczych sprzyja 
fakt, że w ostatnich latach wydajność pracowników rosła szybciej niż wzrost 
wynagrodzeń. W przemyśle wydajność pracy w 2013 r. mierzona produkcją 
sprzedaną na jednego zatrudnionego była o 3,2%. wyższa niż przed rokiem, przy 
mniejszym o 1 ,0% przeciętnym zatrudnieniu. Udział płac w PKB w Polsce jest niższy 
niż średnia unijna wskazywana przez Eurostat a pod względem udziału podatków 
w ogólnych kosztach zatrudnienia pracownika Polska znajduje się poniżej średniej 
liczonej dla krajów OECD. 

Wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej 

Strona rządowa potwierdziła w projekcie budżetu państwa wcześniej ogłoszoną 
informację, że fundusz wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zostanie po 
raz kolejny zamrożony. Oznacza to, że wynagrodzenia pracowników sfery 
budżetowej nie tylko nie wzrosną nominalnie, ale realnie spadną. Zamrożenie 
funduszu wynagrodzeń (do· końca 2016 r.) zaplanowano na wcześniejszym etapie 
prac nad projektem budżetu państwa tj. w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 
na lata 2014-2017. 

Należy przypomnieć, że zgodnie z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej, średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń 
w budżetówce są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji. 
Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedkłada 
Trójstronnej Komisji swoją propozycję w tej sprawie. W roku bieżącym, podobnie jak 
w latach minionych, trudno mówić o prowadzeniu przez rząd dialogu w tej sprawie. 
O planow}im zamrożeniu płac w sferze budżetowej OPZZ dowiedziało się już 



w kwietniu, z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017, zanim 
przekazano do społecznych konsultacji Założenia projektu budżetu państwa na rok 
2015. Warto także podkreślić, że rząd publicznie ogłosił zamrożenie wynagrodzeń 
w sferze budżetowej przed zgłoszeniem przez związki zawodowe wspólnej 
propozycji odnośnie do wzrostu płac oraz emerytur i rent w 2015 roku, co 
spowodowało, że prowadzenie negocjacji w sprawie wzrostu płac w sferze 
budżetowej stało się bezprzedmiotowe. Niezależnie od powyższego, OPZZ wraz 
z pozostałymi reprezentatywnymi organizacjami związkowymi stoi na stanowisku, że 
wynagrodzenia w sferze budżetowej powinny wzrosnąć o co najmniej 9,0%. 

Zamrożenie funduszu wynagrodzeń państwowej sferze budżetowej OPZZ 
ocenia negatywnie także w kontekście planowanego na 2015 r. wzrostu wydatków 
o 4,4% na uposażenia ·parlamentarzystów i znaczące zwiększenie wydatków na 
partie polityczne. 

Płaca minimalna 

Ustalony jednostronnie przez rząd wzrost płacy minimalnej z 1680 zł do 1750 zł, 
czyli o 70 zł brutto oznacza, że pensja minimalna wzrośnie w kolejnym roku w ujęqiu 
netto z 1237 zł do 1286 zł, czyli o 49 zł. Dzienny budżet osoby otrzymującej płacę 
minimalną zwiększy się zatem o 1,63 zł. Tak niskiej podwyżki OPZZ nie może 
zaakcep~ować, tym bardziej, że dotyczy ona kilku milionów pracowników. Tylko 
według szacunków GUS, na koniec 2012 roku, 1·,3 mln osób zatrudnionych 
w gospodarce narodowej otrzymywało wynagrodzenie brutto nie przekraczające 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (1500 zł), co stanowiło około 13% 
ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej w tym samym czasie. Mając na 
uwadze niezrealizowane dotąd zobowiązanie rządu wynikające z zawartego w 2009 
roku Pakietu Działań Antykryzysowych, jak również złożoną przez Prezesa Rady 
Ministrów deklarację dotyczącą opracowania i przedstawienia partnerom społecznym 
skutecznego mechanizmu zapewniającego osiągnięcie przez płacę minimalną 
poziomu połowy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, OPZZ 
uznaje wzrost płacy minimalnej w 2015 roku za dalece niewystarczający w świetle 
kondycji finansowej przedsiębiorstw. W l półroczu 2014 r. przedsiębiorstwa uzyskały 
korzystniejsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. Podstawowe wskaźniki 
ekonomiczno-finansowe były lepsze od uzyskanych przed rokiem. Przychody 
z całokształtu działalności były wyższe o 2,5% od osiągniętych rok wcześniej, zysk 
netto był wyższy o 2,3% od uzyskanego przed rokiem. Wykazało go 74% ogółu 
przedsiębiorstw (wobec 68,8% przed rokiem). OPZZ proponowało w maju br. by 
minimalne wynagrodzenie wzrosło w 2015 r. o co najmniej 7% tj. do wysokości 1797 
zł. 

Rynek pracy 

Od drugiego kwartału 2013 r. obserwujemy nieznaczną poprawę sytuacji na 
rynku pracy, współczynnik aktywności zawodowej wzrósł do 56,1% w H kwartale 
2014 r. W tym czasie liczba zatrudnionych wzrosła o 220 tys. Uwzględniając dane 
GUS rząd szacuje, że. wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej 
w 2014 r. wyniesie 0,4%, przy O, 7% wzroście zatrudnienia w sektorze 
przedsiębiorstw. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2015 r. ma wynieść 
11 ,8%. Wzrost zatrudnienia można poddać w wątpliwość, gdy uwzględni się politykę 
podatkową rządu idącą na przekór podniesieniu poziomu zatrudnienia. 

OPZZ niepokoi utrzymująca się trudna sytuacja na rynku pracy, która wraz 
z konsekwentnym blokowaniem środków na kontach Funduszu Pracy i Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych utrwali wysoką stopę bezrobocia 
i· marginalny wzrost zatrudnienia. Według projektu planu finansowego Funduszu 
Pracy na koniec 2015 r. zablokowane środki na realizację celów Funduszu będą 



wynosiły 4, 1 mld zł, a Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 3,1 mld 
~ . 

OPZZ negatywnie ocenia kolejny rok ograniczania aktywnej polityki rynku 
pracy, odgrywającej ważną rolę w łagodzeniu skutków bezrobocia oraz stymulowaniu 
podejmowania pracy prżez bezrobotnych. W 201 O r. aż 41% bezrobotnych 
uzyskiwało szansę aktywizacji. Od 2011 r. następują niekorzystne zmiany 
finansowaniu aktywnej polityki rynku pracy. Na to działanie państwa zaplanowano 
w 2015 r. 5,5 mld zł co· oznacza pozbawienie aktywizacji ponad 400 tys. 
bezrobotnych rocznie. Zaledwie 20% bezrobotnych zostanie objętych aktywizacją. 

Środki zgromadzone na funduszach celowych takich jak Fundusz Pracy 
powinny być wydawane wyłącznie na realizację celów, które legły u podstaw ich 
powołania. Środki te powinny być przeznaczane na aktywizację zawodową, 
łagodzenie skutków bezrobocia oraz promocję zatrudnienia. Fundusz Pracy jest 
funduszem celowym, tworzonym głównie ze składek opłacanych przez pracodawców 
i innych jednostek organizacyjnych. Obciążanie od 2009 r.. Funduszu Pracy kosztami 
związanymi ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy 
dentystów, pielęgniarek i położnych jest de facto ratowaniem Funduszu Zdrowia 
kosztem Funduszu Pracy. W projekcie budżetu na rok 2015 założono, że na staże 
lekarzy z Funduszu Pracy zostanie przeznaczone ponad 835 mln zł. - ze środkami 
przeznaczonymi na wynagrodzenia pracowników urzędów pracy stanowi to prawie 
20% środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. OPZZ 
wyraża sprzeciw wobec finansowania z Funduszu Pracy działań sprzecznych z jego 
przeznaczeniem. 

Poza powyższym, negatywnie oceniamy również spadek w budżetach 
wojewodów o 58% wydatków na wojewódzkie urzędy pracy. 

System ubezpieczeń społecznych 

Odpis na Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na takim samym poziomie jak 
w roku ubiegłym co uznajemy za niezasadne - ZUS z każdym rokiem realizuje, 
kolejne, nowe zadania (np. wynikające ze zmian dotyczących urlopów 
macierzyńskich i rodzicielskich, przekazywaniem środków z OFE do ZUS). Raport 
Najwyższej Izby Kontroli mówi, że pracownicy ZUS są ponad miarę obciążeni pracą.· 
Uważamy, że rząd powinien poprawić ściągalność składek na ubezpieczenie 
społeczne, co pozwoliłoby zmniejszyć corocznie przekazywane środki budżetowe na 
wypłatę rent i emerytur. 

Zaplanowany w budżecie państwa na rok 2015 wzrost środków na pomoc 
społeczną jest niewystarczający wobec sytuacji ubożenia polskiego społeczeństwa. 
Projekt budżetu uwzględnia nowy sposób waloryzacji świadczeń (kwotowo
procentowy), który nie gwarantuje znaczącego wystarczającego wzrostu świadczeń 
emerytów i rencistów pobierających najniższe świadczenia. 
Niepokoi ponadto spadek wydatków w budżetach wojewodów o 30%_w porównaniu 
z 2014 r. na Placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz Domy pomocy społecznej
o 2·,5%. Zaplanowany spadek wydatków z budżetu państwa w budżetach wojewodów 
notuje się również na ośrodki wsparcia (o 4,6%); rodziny zastępcze (o 5,4%); zasiłki 
stałe (o 1,1%); ośrodki pomocy społecznej (o 1,9%). 

W 2013 r. w gospodarstwach ·domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa 
skrajnego (poniżej poziomu minimum egzystencji) żyło 7,4% osób, czyli o 0,6 punktu 
procentowego więcej niż w roku poprzednim, to 2,8 mln osób. Systematycznie spada 
przeciętne miesięczne spożycie na osobę większości podstawowych artykułów 
żywnościowych. W ubiegłym roku w większości grup społeczno-ekonomicznych 
gospodarstw domowych w stosunku do 2012 r. wystąpił realny wzrost przeciętnych 
wydatków (od 0,2% w grupie pracowników do 1,8% w grupie emerytów). Najwyższy 
udział w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych miały wydatki na 



żywnosc - 24,9%, poważną pozycję stanowiły również wydatki na· użytkowanie 
mieszkania lub domu i nośniki energii, ich udział w wydatkach ogółem wzrósf 
w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,5 p. proc. do 20,8%. Praca nie chroni przed 
biedą, co można prześledzić na przykładzie· dwóch osób pracujących 
w gospodarstwie domowym zarabiających płacę minimalną i posiadających dzieci. 
Współczynnik Giniego liczony przez Eurostat ukształtował się w Polsce w 2012 r. na 
poziomie 30,9% tj. powyżej średniej unijnej wynoszącej 30,6%; skalę rozwarstwienia 
dochodowego potwierdzają też dane GUS dotyczące koncentracji dochodów. 
Zróżnicowanie między 20% najbogatszych gospodarstw domowych a 20% tych 
najuboższych pogłębia się. OPZZ postuluje więc zwiększenie działań na rzecz 
poprawy sytuacji dochodowej obywateli również dla realizacji celu w zakresie 
zmniejszania ubóstwa jaki zakłada Strategia "Europa 2020" przyjęta przez Komisję 
Europejską dla krajów członkowskich UE. 

Na dotowanie funkcjonowania barów mlecznych tak jak . w poprzednim roku 
przeznaczono 20 mln. W sytuacji ubożenia społeczeństwa, wzrostu cen i kosztów 
utrzymania lokali, zachowanie dotacji na tym samym poziomie nie pozwoli na 
przetrwanie wielu barów. 

Kierunek zmian w konstrukcji ulgi podatkowej na dzieci jest zgodny 
z postulatem wielokrotnie sygnalizowanym przez OPZZ w tym zakresie. Rozwiązanie 
nie jest jednak wystarczające dla poprawy sytuacji osób wychowujących dzieci, nie 
tworzy systemu pomocy rodzinie który powinien zostać wyposażony w dodatkowe 
elementy wsparcia z zakresu polityki społecznej. Brakuje środków na systemowe 
rozwiązania skierowane do rodzin, które nie mogą pozwolić sobie na wychowanie 
choćby jednego dziecka. Utrzymuje się stan tzw. depresji urodzeniowej- niska liczba 
urodzeń nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń, w 2012 L współczynnik 
dzietności wyniósł 1 ,3 a demografowie wskazują przeszkody do zmiany tendencji 
w tym zakresie. Niezbędne jest wzmocnienie działań wspierających rodziny, 
zwłaszcza wielodzietne ponieważ stanowią one grupę zagrożoną ubóstwem 
skrajnym. Według GUS poniżej minimum egzystencji żyła w 2013 r. co dziesiąta 
osoba w gospodarstwach małżeństw z trójką dzieci oraz ok. 23% osób 
w gospodarstwach małżeństw z czwórką i większą liczbą dzieci. Wskaźnik 
zagrożenia ubóstwem skrajnym dla rodzin niepełnych wyniósł ok. 8%. 

Ochrona Zdrowia 

OPZZ negatywnie ocenia spadki wydatków występujące w pozycjach ważnych 
dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Wydatki 
budżetu państwa na rok 2015 w dziale Ochrona zdrowia zaplanowano na niższym 
w stosunku do planu .na rok 2014 poziomie. Coroczna tendencja spadkowa w tym 
dziale obrazuje wycofywanie się państwa z realizacji zadań finansowanych z budżetu 
państwa w zakresie opieki zdrowotnej. 

Zaplanowano znaczne zmniejszenie finansowania szpitali klinicznych oraz 
dotacje podmiotowe dla szpitali klinicznych. Kierunek spadkowy w finansowaniu 
szpitali klinicznych utrzymuje się od kilku lat - to zjawisko alarmujące, zwłaszcza 
wooec lawinowego w ostatnim czasie zadłużania się instytutów i pogarszającej się 
sytuacji finansowej . szpitali klinicznych. Spadek finansowania lecznictwa 
psychiatrycznego postrzegamy jako wyraz niespójności zapowiedzi rządowych 
o priorytetowym traktowaniu działań zmierzających do poprawy obecnego systemu 
ochrony · zdrowia psychicznego, zwłaszcza w kontekście. · realizacji zadań 
wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
Finansowanie lecznictwa psychiatrycznego zwiększa się na poziomie budżetów 
wojewodów, jednak jest to finansowanie marginalne wynoszące 50 tys. zł w skali 
całego kraju. Od lat wzrasta w Polsce liczba osób leczonych z powodu zaburzeń 



psychicznych, co więcej - przewidywane jest jeszcze wyraźniejsze kształtowanie się 
tej tendencji w przyszłości ze względu na zwiększenie poziomu społecznych 
zagrożeń dla zdrowia psychicznego, takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przemoc, 
rozluźnienie więzi społecznych. Jest zasadne, by wydatki w dziale Publiczna służba 
krwi wbrew · rządowym planom nie były· zmniejszane, zwłaszcza przy braku 
w kolejnych latach wzrostu cen jednostkowych za krew i jej składniki oraz 
konieczność realizacji nowych zadań wynikających z projektowanej ustawy 
o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, mającej zastąpić ustawę o publicznej służbie 
krwi. 

Odnotowujemy wzrost w stosunku do ubiegłego w części Zdrowie i działu 
Szkolnictwo wyższe - zasadne jest dalsze priorytetowe finansowanie zadań 
z zakresu działalności dydaktycznej, zwłaszcza wobec wzrastającego deficytu kadr 
medycznych w poszczególnych specjalnościach. Zmiany demograficzne wynikające 
ze starzenia się społeczeństwa wymagają zabezpieczenia zdrowotnego w tym 
zakresie, zwłaszcza przygotowania kadrowego placówek. 

Zwiększenie ilości środków na działanie instytucji Rzecznika Praw Pacjenta 
należy ocenić pozytywnie. 

Rząd dostrzegł skutki problemów społecznych wynikające z problemów 
narkomanii oraz konieczność zapobiegania i zwalczania AIDS bowiem zwiększył 
finansowanie tych działów przy czym jednocześnie trzeba zauważyć, że środki na 

. realizację zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS na poziomie wojewodów 
zmniejszają się. 

OPZZ od lat krytycznie ocenia poziom finansowania Inspekcji Sanitarnej 
zaplanowany w projekcie budżetu państwa na rok 2015 w części Ochrona zdrowia 
oraz w budżetach wojewodów. To kolejny rok. redukcji środków na inspekcję 
sanitarną. Podtrzymujemy obaWy, że oszczędności wydatków na zadania inspekcji 
będą dokonywały się kosztem pracowników tego sektora, co jest nie do przyjęcia 
zwłaszcza przy zamrożeniu na kolejny rok funduszu wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej. Biorąc pod uwagę zmianę podporządkowania struktur inspekcji 
sanitarnej i włączenie do administracji zespolonej (wojewodowie), środki finansowe -
szczególnie w budżetach wojewodów powinny być zwiększone na realizację wielu 
przejętych zadań. Marginalizowanie finansowania zadań nałożonych na organy 
inspekcji sanitarnej, skutkuje likwidowaniem laboratoriów, redukcją personelu czy 
utrzymywaniem bazy majątkowej stacji kosztem wynagrodzeń pracowniczych. 

Na finansowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych przeznaczono 
mniejsze środki z zakresu dotacji podmiotowej o ponad 7% wobec roku ubiegłego -
to jednostka, która na mocy ustawy będzie realizowała nowe zadania związane 
ż taryfikacją (wYceną) świadczeń zdrowotnych. Powstaje więc wątpliwość czy 
zmniejszone środki budżetowe wystarczą na realizację dodatkowych zadań. 
Ze względu na to, że w części Budżety wojewodów ogółem, w dziale Ochrona 
zdrowia wydatki będą mniejsze w 2015 r. niż roku ubiegłym, realizacja ustawowych 
zadań z zakresu ochrony zdrowia z budżetów wojewodów będzie ograniczana bądź 
realizowana na minimalnym poziomie. To niepokojący trend, zwłaszcza wobec 
konieczności finansowania nowych zadań związanych z wejściem w życie ustawy 
z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (m.in. 
związanych z opracowywaniem, realizacją i oceną efektów programów polityki 
zdrowotnej, opracowywaniem map potrzeb zdrowotnych). 

Poza powyższym, corocznie zgłaszamy potrzebę dołączania do projektu 
budżetu państwa planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, który stanowi 
kompleksową informację o finansowaniu ochrony zdrowia z dwóch źródeł: budżetu 
państwa i NFZ. Zestawienie dysproporcji finansowania zadań z obu źródeł 
pokazałoby jak marginalnie budżet państwa traktuje ten dział gospodarki. 



Utrzymująca się płynność finansowa PFRON pozwala na realizację ·zadań 
ustawowych Funduszu, bez dokonywania drastycznych przesunięć czy szukania 
dodatkowych źródeł, jak to miało miejsce w ostatnich latach, jednak środki na 
finansowanie zadań wynikających z ustawy tworzącej fundusz celowy. są mniejsze 
niż w 2014 r., co należy ocenić negatywnie tak jak zmniejszenie dofinansowania do 
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wobec zmian ustawowych 
związanych · ze zrównaniem dofinansowania wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych zatrudnianych na otwartym i chronionym rynku pracy, dalsze 
zmniejszanie wydatków na to zadanie może odwrócić dotychczas pozytywne 
tendencje związane zatrudnianiem tej grupy pracowników przez pracodawców. 
Planowana dotacja z budżetu państwa pod warunkiem nie zmniejszania tej kwoty 
wydaje się nie stanowić zagrożenia na realizację finansowania ustawowych zadań 
Funduszu. Dobrze oceniamy zaplanowanie w Rezerwach celowych większych niż 
w 2014 r. środków na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw 
orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację nowego zadania związanego 
z wydawaniem kart parkingowych. . · 


