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W odpowiedzi,na pismo z dnia 28 wrze6nia 2018 r. (znak: FS10.41t)1.1-4.KON.2017),
przy ktorym pzekazano projekt ustawy o szczeg6lnych rozwiqzaniach sluiqcych
reafizacji ustawy bud2etowej na rok 2018, pzedstawiam opiniq Ogolnopolskiego
Porozu m ie n ia Zwiqzk6w Zawodowych do przed m iotowego dokum entu.

Projekt ustawy pzewiduje m.in, utrzymanie rozwiqzah obowiqzujqcych w 2017 r,

w zakresie zakladowego funduszu Swiadczeri socjalnych, co OPZZ ooenia negatywnie.
Fundusz jest tworzony z przeznaczeniem na dziaNalno5d socjalnq organizowanq na rzecz
najubozszych pracownik6w, w tym na dofinansowanie zakfadowych obiekt6w socjalnych
oraztworzenie zakladowych 2lobk6w, klub6w dzieciqcych, przedszkoli oraz innych form
wvchowania przedszkolnego. Dzialalno$C socjalna finansowana z tego funduszu mo2e
polegac na uslugach wypoczynku, dzialalno6ci kulturalno-oSwialtowej, sportowo-
rekneacyjnej oraz udzielaniu pomocy materialnej' rzeczowej lub finansowej, a tak2e
zwnotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

Biorqc pod uwagg powyZszy cel spoleczny funduszu, OPZZ podtz:ymuje stanowisko
w zakresie zakladowego funduszu Swiadczeh socjalnych wyrazone w swojej opinii w sprawie
projektu bud2etu pahstwa na rok 2018. Negatywnie oceniamy plano'wane zamrozenie
podstawy naliczania odpisu na:

- zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych,

- zakNadowy fundusz Swiadczeri socjalnych dla nauczycieli,

- zaktadowy fundusz Swiadczeri socjalnych dla pracownik6w uczelni publicznych,

- fundusz socjalny dla bylych 2olnierzy zawodowych oraz ich rodzin,

- fundusz socjalny dla bylych funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczefistwa
Wewngtrznego, Agencji Wywiadu, Slu2by Kontnruywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu, F,afistwowej StraZy
Po2arnej, sluzby celno-skarbowej i sluzby wiqziennej orazich rodzin,
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Brak zmiany wysoko6ci odpisu na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych
w kolejnym roku spowoduje ograniczenie mo2liwo6ci realizacli zadan rskierowanych do
potrzebujqcych wsparcia pracownik6w. Wydatki bud2etu paristwa na Swiadczenia m.in. dla
emeryt6w i rencistow pobierajqcych Swiadczenia emerytalno-rentowe z systemu
emerytalnego takze zostanq zmniejszone. Z uwagi na to, 2e adresatarni Swiadcze6 sq
pracownicy o naini2szych dochodach, pula Srodk6w na zakladowq dzialalno66 socjalnq
powinna sig zwiqkszyc. Tymczasem rzqd proponuje, by pracodawcy i budzert pafistwa po raz
kolejny zaoazczqdzili na zakladowej dziatalno6ci socjalnej, Decyzja ta jest niezrozumiala w
Swietle wzrostu PKB oraz dobrej kondycji gospodarki i przedsigbiorstw, kt6rr: wykazujq zyski,
Wedlug GUS, w I potroczu br. przedsiqbiorstwa uzyskaly lepsze wyniki finansowe
od uzyskanych przed rokiem. Przychody z caNoksztaftu dziahalno6ci byly wy2sze o 11,7a/oa wynik finansowy netto o 14,10/0. Zysk wykazaNo 67,9a/s og6lu przedsigbiorstw,
Kondycja budZetu pahstwa takZe jest dobra a projekt ustawy budZetovrrej na r"ok 201g
zaklada wyzsze dochody od planowanego wykonania budZetu w roku bie2qcym.
Biorqc powyz$ze pod uwagg, nie akceptujemy polityki rzqdu poleg ajqcej na oszczgdzaniu na
wydatkach socjalnych finansowanych z zakladowego funduszu Swiadczeh socjalnych, kt6rq
uzasadnia sie celem ograniczenia wydatk6w budZetu paristwa. Tym bardziej,
2e iednocze6nie planowane jest wprowadzenie na 2018 r. innych rozw)iqzan pr"*nyrh,
kt6rych skutkiem bqdzie uszczuplenie dochod6w bud2etu pafstwa. Przyklerdem jest projekt
ustawy o zmianie niekt6rych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeh dla przedsigbiorc6w
w prawie podatkowym i gospodarczym (UD 278). Nie kwestionujqc potrzebry wprowadzenia
niektorych rozwiqzan ulatwiajqcych dzialalnoSc firm zawartych w tym projekcie, wskazujemy
w ten sposob na nlesp6jno66 i niesymetrycznoS6 polityki rzqda, kt6ra w tyrn samym czasie
w niekorzystnym polo2eniu, poprzez zamro2enie odpisu na zakladowy funrdusz Swiadczef
socjalnych, stawia najuboZszych pracownik6w.

Zgodnie z ustawq o zakNadowym funduszu Swiadczeri socjalnych wysoko56 odpisu
podstawowego, wynosi na jednego zatrudnionego 37,5o/o przeciqtnego wynagrodzenia
miesigcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugirn polroczu roku
poprzedniego, je2eli przecigtne wynagrodzenie z tego okresu stanowilo kwotq wy2szq.
Mimo tych zapis6w w latach 2012-2016 ustalano, ze podstawq odpisu bt2dzie przecigtne
wynagrodzenie miesiqcznego w gospodarce narodowej w drugim p6{rroczu 2O1O r.,
czyli 2917,14 zl. Odpis wynosil w zwiqzku z tym przez te lata 1093,93 zl i dopiero odnosnie
podstawy odpisu na 2017 r. zdecydowano, ze bgdzie ona oparta o przecigtne
wynagrodzenie miesigczne w gospodarce narodowej w drugim p6lroczu 2e1tl r. (9161,7T zl).
Tym samym odpis wzr6sl z 1093,93 zt do 1185,66 zl. W ocenie OPZZ, zmiana ta nie
zrekompensowala jednak wieloletniego zamrolenia podstawy odpisu, chocby biorqc pod
uwagq notowanq inflacjq.

Projekt ustawy wskazuje, 2e w 2018 r. podstawq naliczania odpisiu zakladowego
funduszu Swiadczeri socjalnych nadal bgdzie kwota 3161,77 zl. Oznacza to,2e w kolejnym
roku kwota odpisu nie zmieni sig ibqdzie wynosila 1185,66 zt. Gdyby odpis nie byt
zamra2any, jego wysoko6c ksztaitowalaby siq w nastgpujEcy spos6b: w 2e12t r. wynioslby on
1153,22 zN (wzrost w stosunku do faktycznie ustanowionego o Sg,2g zl), w 2t013 r. - 1 1g5,66
zN (wzrost o 91,73 zl), w 2Q14 r. - 122g,go zl (wzrost o 135,37 zl), w 2015 r. - 1271,21 zl
(wzrosto177,28zN),w2016r.-1308,902t(wzrosto214,g7zN)aw201Tr.-13sg,27711
(wzrost o 172,61 zt). Uzasadnlenie projektu ustawy wskazuje, 2e przy za,lo1enu wzrostu
przecigtnego wynagrodzenia w ll p6lroczu 2017 r. do wysokosci 3824 zN o<lpis na fundusz
powinien wzrosnqc o 20,94o/o w stosunku do ll pofrocza roku 2012 i wynir-.S6 na jednego
pracownika 1434 zl' OPZZ uwa2a, ze odpis na fundusz powinien zostil6 ustanowiony
w kolejnym roku na tym poziomie, czyli wzfosnqc o 248,34 zN a dodatkowo nale2y wyr6wna6
pracownikom straty wynikajqce z wieloletniego utrzymywania podstawy odprisu na nizszym



0d u$tawowego poziomu poprzez na przyklad jednorazowq rekompensatq. Oznacza lo,
2e w 2018 r, odpis na jednego zatrudnionego (1434 zl) powinien powiqkszll6 siq o gF1,2S zl
i wynie$6 2285,25 zl, czyli o g2,To/o wigcej ni2 proponuje siq w pr.ojekcie ustawy,

Projekt uetawy nie przedstawia wplywu tej regulacji na sytuaejg pracownik6w a tylko
przedoiqbiorcow, Z kolei oszczqdno6ci budzetu paristwa wskazane w O$R projektu mogq
okazat sig w ocenie QPZZ iluzoryczne. Wplyw proponowanych w projekr;ie ustawy zmiAn
bqdzie bowiem negatywny nie tylko na sytuacjq bytowq pracownik6w, azc;zegolnie najmniej
zarabiaiqcych ale te2 na bud2et pafstwa kt6ry nie dofc, Ze bqdzie musial poniei6
zwigkszone wydatki na Swiadczenia socjalne to nie otrzyma takae wplyw6w podatkowych
z tytula konrum pcji obywatel i,

Poza powyzszym, wnioskujemy o przywr6cenie obowiqzku tworzenia przez
pracodawcq zakladowego funduszu Swiadczeri socjalnych od progu 2l.e zatrudnionych
pracownikow. wprowadzona do porzqdku prawnego zmiana podnoszqca pr6g
do 50 pracownik6w ograniczyNa moZliwo56 wsparcia na)ubo*szych pnaeujqcych os6b
i sprawiNa, 2e zwiqzki zawodowe dzialajqce w mniejszych zakNadach pracy uiracily wa2ne
narzqdzie prowadzenia dialogu spolecznego na poziomie zakladowym,

OPZZ negatywnie ocenia proponowane w projekcie ustawy rozwiqzanie by, co do
zasady wielko66 wynagrodzeri w okreSlonych jednostkach sektora finans6w publicznych nie
mogla przekroczylw 2018 r. wielko6ci wynagrodzeh z ustawy bud2etowej na rok 201T albo
wynikajqcych z plan6w finansowych na rok 2017, je6li nie sq one ujmowane w ustawie
bud2etowej. Utrzymanie co do zasady wielko6ci wynagrodzed w jednostkach sektora
finans6w publicznych na poziomie roku 2017 bqdzie niekorzystnie wpNyr ua6 na sytuacjg
dochodowq pracownikow zatrudnionych w jednostkach tego sektora, Rok 201g bgdzie
kolejnym od 2010 r., w kt6rym wska2nik wzrostu wynagrodzeh sfery bud2etowej b?dzie
zamro2ony a rz4d prognozuje wzrost inflacji w roku bie24cym jak i przyszNym (odpowiednio
o1,8o/oi2,3o/o).

Negatywnie oceniamy rozwiqzanie zawarle w art. 6 ust. 2 projektu ustawy dotyczqce
wielko6ci wynagrodzefi ustalonych w planach finansowych ujgtych w prrojekcie ustawy
bud2etowej na rok 2018, w szczeg6lno6ci w Zakladzie Ubezpieczeri Spolecznych.
W 2018 r. wysokoSc wynagrodzeh osobowych dla pracownik6w ZUS zaplanowano
w wysokoSci wynikajqcej z planu po zmianach na 2017 r. Na rok biezqcy, plan finansowy
ZUS w zakresie wynagrodzefi osobowych zostal zmieniony dwukrotnie: nastqpit wzrost
o kwotg 197 310 tys. zt czyli o 8,7Vo w stosunku do planu wynikajqcego z ustawy budZetowej
na 2017 r' DaNo to co prawda Sredniq podwyzkg wynagrodzenia zasadniczego 350 zl ale
zmiana ta nie urealnila wynagrodzeh pracownik6w ZUS w stosunku dlo wynagrodzen
pracownik6w innych instytucji finansowanych zbud2etu paristwa. Z danych Najwyzszej lzby
Kontroli wynika, ze spo6r6d analizowanych przez ten organ kontroli 37 instytucji, jedno
z naini2szych przecigtnych wynagrodzen otrzymywali pracownicy ZUS. Wzrpst przeciqtnego
wynagrodzenia w ZUS w 2Q16 r. wyni6sl 7o/o (wynagrodzenie zasadnicze wzrosto Srednio
o 150 zN) a np. w zblizonej instytucji KRUS 15,8o/o. Biorqc pod uwagg powyzsze oraz
prognozowanq w 2018 r. inflacjg na poziomie 2,3o/o, negatywnie oceniamv pozostawienie
w planie finansowym ZUS Srodk6w na wynagrodzenia osobowe pracownik6w na poziomie
roku 2017 r', poniewaz spowoduje to dalsze zubo2enie pracownik6w waznej instytucji
zaufania publicznego.

OPZZ negatywnie ocenia zmiany dotyczqce Funduszu Pracy zawarte w projekcie
ustawy. Gl6wnym zadaniem Funduszu Pracy jest przeciwdzialanie bezrobociu, wyptata
zasilk6w dla os6b bezrobotnych oraz wyplata zasilk6w i Swiadczefi przerdemerytalnych.



OPZZ po raz kolejny zwraca uwage, 2e Srodki zgromadzone na funduszach celowych
powinny by6 wydawane wyl4cznie na realizacjq cel6w, kt6re legly u podstaw icn powolania,
Cele, dla ktorych realizacii powolany zostal Fundusz, oKre5la art. 10g ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tym samym fundusze te powinny L>y6 przeznaczane
na aktywizaciq zawodowq, lagodzenie skutk6w bezrobocia oraz ptororlE zatrudnienia,
Nie mozna zapominat, ze Fundusz jest funduszem celowym, tworzonym grt6wnie ze skladek
oplacanych przez pracodawc6w oraz inne jednostki organizacyjne za osoby wymienione wart' 104 wy2ei wymienionej ustawy. obciq2anie od 2009 r, Funduszu pracy kosztami
zwiqzanymi ze specjalizacjq oraz realizaqq stazy podyplomowych lekarzy, lekarzy
dentyst6w, pielqgniarek i potoznych jest de facto ratowaniem Funduszu Zdrowia kosztem
Funduszu Pracy' W projekcie bud2etu na 2018 rok zalo2ono, Ze na staze lekarzy
z Funduszu Pracy zostanie przeznaczone ponad 1 og7 807 tys. zl. tj, o 65 mln zl wigcej nizw 2017 r. oPZZ wyraZa sprzeciw wobec finansowania z Funduszu pracy pomysl6w
legislacyjnych, na kt6re rzqdzqcy nie znajdujq pokrycia ze Srodk6w ochrony zdrowia,
Po raz kolejny zwracamy uwagQ, ze finansowanie sta2y podyplomowych oraz szkole6
specjalizacyjnych tylko dla jednej grupy zawodowej jest dyskryminacjq pozostalych grup
zawodowych, co jest wqtpliwe konstytucyjnie.

OPZZ z niepokojem odnotowuje, 2e w planie finansowym Funduszu pracy na 2O1g r.
zmniejszono Srodki o 94 mln zN na Kralowy Fundusz Szkoleniowy (105 mln ;d wobec 1gg mln
zl na 2017 r')' OPZZ ocenia, ze Krajowy Fundusz Szkoleniowy wprowadzony ustawq z dnia
14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niekt6rych innych ustaw jest waznym i potrzebnym instrumentem wspierania uczenia siq
przez cale 2ycie. Polski rynek pracy cierpi z powodu luki kompetencyjnrej, kt6ra wynika
zarowno z niedostatk6w systemu edukacji, jak i niskiej aktywno6ci szkoleniowej os6b
pracujqcych. Luka ta staje sie coraz bardziej dotkliwa wtaz z rosnqcym poziomem
zatrudnienia, zmniejszajqcym siq poziomem bezrobocia i coraz wigkszy"ni trudnosciami
pracodawc6w z przeprowadzeniem satysfakcjonujqcych proces6w rekrutacyjnych.
Luka kompetencyjna dotyka takze pracownik6w ograniczajqc ich mozliwoSci znalezienia
pracy, rozwoju zawodowego oraz podnoszenia jakosci i dochodow z pracy.
Dlatego efektywne i skuteczne funkcjonowanie oraz rozw6j Krajowego Funduszu
Szkoleniowego jest w coraz wigkszym stopniu wymagane przez uczestnik6n' polskiego rynku
pracy.

Artykul 16 i 29 projektu ustawy zaklada, 2e w 2018 r. zasilki prrzedemerytatne,
Swiadczenia przedemerytalne otaz zasilki pogrzebowe finansowane siq z Funduszu
Gwarantowanych Swiadczeri Pracowniczych. OPzz zwraca uwagg, ze przeniesienie
wydatk6w na zasilki i Swiadczenia przedemerytalne do FGSP stanowi zagrozenie dla tego
Funduszu, bowiem wydatki na te swiadczenia, wynoszqce 2,1 mlcl z+, znaczqco
przewyhszajq przychody FGSP zaplanowane na 2018 r, w wysokoSci 6k. bg6 mln zf.
Utrzymanie tego stanu Eeczy przez okres kilku lat spowoduje, ze Fundusz bqdzie musial
zaciqgal kredyty. Trudno nam przyjq6 do wiadomo6ci, ze finansowanie tych zasilk6w
zaplanowano tylko na rok, mamy bowiem niezbity dowod na to, ze rozwiqzaniatakie stajq siq
rozwiqzaniami wieloletnimi jak w przypadku finansowania wynagrodzen lekilrzy rezydent6w
ze Srodk6w Funduszu Pracy.

Poza powyzszym wqtpliwoSci budzi decyzja, by w kolejnym roku finansowanie
realizacji przedsigwziq6, o kt6rych mowa w art. 3 ustawy z dnia 5 grudnia o ustanowieniu
,,Programu modernizacji slu2by wiqziennej w latach 2017-2020" (Dz. U. poz. 2176) do kwoty
100 000 tys. zl nastgpowato ze Srodkow Funduszu Pomocy pokaywdzonym oraz pomocy



Postpenitencjarnej, o kt6rych mowa w arl. 43 $ 7 ustawy z dnia 6 czerwca lgg1 r.* Kodeks
Karny wykonawczv ez. u. z 2017 r., poz. 665 z p62n. zm.). Srodki dedykowane temu
Funduszowi powinny by6 wykorzystywane zgodnie z celami jego powolania, szczeg6lnie
biorqc pod uwagg wa2ne spolecznie zadaniajakie zostaly przed nim prcstawione czyli m,in.
udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym pzestqpstwem, fwiadkom oraz osobom im
najbli2szym oraz pomocy osobom pozbawionym wolnoSci zwalnianym z zakladow karnychi areszt6w Sledczych oraz czlonkom ich rodzin. Finansowanie ze Srodk6w tego Funduszu
innych cel6w ograniczy mozliwo66 realizacii jego zadah, co moze mie6 negatywne
spolecznie konsekwencje' Cele funkcjonowania Funduszu sa inne ni2 przedsigwziqcia,
kt6re planuje siq finansowac (o kt6rych mowa w aft. 3 ustawy o ustanowieniu ,,programu
modernizacji Slu2by Wigziennej w latach 2017-2020"), kt6rymi sq m.in. zakup uzbrojenia dla
sluzby wigziennej, terrnomodernizacia obiekt6w budowlanych czy zakup i wymiana taboru
samochodowego' w zwiqzku z powy2szym, w projekcie ustawy powinno zosta6 szczeg6lowo
przedstawione uzasadnienie decyzji o wprowadzeniu w kolejnym roku takiego rozwiqzania.

Na aprobatg zastuguje uwzglgdnienie w projekcie ustawy zmiany ustawy o Radzie
Dialogu Spolecznego i innych instytucjach dialogu spoleczneg o (Dz. U. z 2D1S r., poz. 1240)
wynikajqcej z przeznaczenia w 2018 r, dodatkowych Srodk6w na funkcjonowanie
Wojew6dzkich Komisji Dialogu Spolecznego.

Przr, vn


