LISTOPAD 2018

SKUTKI ZNIESIENIA
LIMITU SKŁADEK
NA ZUS
Analiza skutków zniesienia
limitu składek na ubezpieczenia
społeczne z wyszczególnieniem
rynku usług biznesowych
OPRACOWANO NA ZLECENIE ZWIĄZKU LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH

Autorzy:
Karol Jagliński
Piotr Wawrzeński

Współpraca:
Marcel Lesik
Maksymilian Stefański
Cezary Marzęda
Maria Wojas

1

SKUTKI ZNIESIENIA
LIMITU SKŁADEK
NA ZUS
Analiza skutków zniesienia
limitu składek na ubezpieczenia
społeczne z wyszczególnieniem
rynku usług biznesowych
OPRACOWANO NA ZLECENIE ZWIĄZKU LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH

Autorzy:
Karol Jagliński
Piotr Wawrzeński

Współpraca:
Marcel Lesik
Maksymilian Stefański
Cezary Marzęda
Maria Wojas

1

SPIS
4

1

STRESZCZENIE

4

2

AKTUALNY STAN PRAWNY
I PROCEDOWANE ZMIANYE

8

2.1. ZARYS SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

9

2.2. OGRANICZENIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK 10
2.3. PROCEDOWANE ZMIANY
– PRZEBIEG PROCESU LEGISLACYJNEGO

12

2.4. W
 NIOSEK DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 14

3

EKONOMICZNE EFEKTY USTAWY
DLA STRON SYSTEMU
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 16

WPŁYW MAKROI MIKROEKONOMICZNY
USTAWY

28

4.1. DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY
I STOPA OSZCZĘDNOŚCI

29

4.2. KONSUMPCJA PRYWATNA
I INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW

30

4.3. KONKURENCYJNOŚĆ
MIĘDZYNARODOWA GOSPODARKI

35

5

WPŁYW USTAWY NA SEKTOR
USŁUG BIZNESOWYCH

36

5.1. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA

37

5.2. ROLA SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH
W STRATEGII ODPOWIEDZIALNEGO
ROZWOJU (4 STRONY)

38

41

3.1. EFEKT EKONOMICZNY DLA SFERY PUBLICZNEJ

17

5.3. WPŁYW MAKROEKONOMICZNY
ORAZ ZAGROŻENIA DLA SEKTORA S
POWODOWANE ZMIANĄ USTAWY

3.2. EFEKT EKONOMICZNY
DLA PRACOWNIKÓW (UBEZPIECZONYCH)

18

5.4. WPŁYW USTAWY NA LOKOWANIE INWESTYCJI
SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE

44

3.3. EFEKT EKONOMICZNY
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (PŁATNIKÓW)

22

3.4. E
 FEKT EKONOMICZNY DLA EMERYTÓW

24

5.5. POŚREDNI I BEZPOŚREDNI WPŁYW ZMIAN
WYWOŁANYCH USTAWĄ NA REALIZACJĘ
CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
W SEKTORZE USŁUG BIZNESOWYCH

46

25

5.6. ZGODNOŚĆ ZMIAN ZE STRATEGIĄ
ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU
– 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH USTAWY

48

3.5. P
 ODSUMOWANIE EKONOMICZNYCH
EFEKTÓW USTAWY DLA STRON
SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

3

1

STRESZCZENIE

4

ROZDZIAŁ 1

ANALIZA SKUTKÓW ZNIESIENIA LIMITU SKŁADEK
NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
W
 projekcie ustawy z dnia 15 grudnia
2017 r. o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zaproponowano zniesienie górnego limitu składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2018 roku podstawa została
określona na: 133 290 zł, daje to próg
11 107,50 zł miesięcznego wynagrodzenia brutto, powyżej którego
składki nie będą odprowadzane.
W
 stosunku do projektu oraz sposobu jego procedowania (bez prawidłowo przeprowadzonych konsultacji społecznych) zgłoszono wiele
krytycznych uwag nie tylko ze strony partnerów społecznych i związków pracodawców, lecz także
Prezydenta RP, który przed jej podpisaniem skierował do Trybunału
Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją.
W
 edług obowiązującego od 1999 roku
prawa przekroczenie rocznej pod-

stawy wymiaru składek emerytalno
-rentowych powoduje zaprzestanie
obliczania i przekazywania składek
do ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zarówno po stronie
pracodawcy (16,7%) jak i po stronie
pracownika (11.7%).
Z
 godnie z Oceną Skutków Regulacji
(OSR) przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, zmiany dotkną około
350 tysięcy pracowników zarabiających na umowy o pracę powyżej 11107,50 zł brutto miesięcznie,
a wpływy do sektora publicznego
mogłyby wzrosnąć o około 5,6 mld zł
rocznie. OSR nie określiła, jaki będzie wzrost kosztów zatrudnienia
zarówno w sektorze prywatnym, jak
i publicznym, jaki będzie spadek dochodów pracowników, ilu pracowników potencjalnie zmieni formę
zatrudnienia w celu optymalizacji
swojego dochodu , ilu pracowników
zdecyduje się na emigrację oraz czy
i jak zmiana ta wpłynie na spadek
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konkurencyjności polskiego rynku
pracy. Warto podkreślić fakt, że 25
krajów Unii Europejskiej stosuje takie progi.
W
 edług danych Głównego Urzędu Statystycznego w październiku
2016 roku około 299 tysięcy osób zarabiało kwotę większą niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia rocznie, co stanowi 3,7%
wszystkich zatrudnionych pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników.
Liczba pracowników z dochodami
powyżej trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia rocznie
w sektorze publicznym wynosi około 67,2 tysiąca.
D
 la średniego wynagrodzenia
w grupie objętej zmianami ustawowymi spadek wynagrodzenia netto
po wprowadzeniu nowej ustawy
wyniesie prawie 500 zł miesięcznie.
Tymczasem wzrost składki na ZUS
to 1780 zł, jeśli zsumuje się składki
płacone przez pracownika i pracodawcę. Zmniejszą się za to wpływy
z podatków i składka na
Narodowy Fundusz Zdrowia. Nastąpi znaczący, bo
ponad pięcioprocentowy,
wzrost klina podatkowego (stosunku wynagrodzenia netto do kosztów
pracowników zostanie pracodawcy) z dotychczaobjętych nowymi
sowych 41,9% na 47,2%.
przepisami
Innym następstwem jest
potencjalna zmiana wysokości przyszłej emerytury. Przeciętny 35 latek, zarabiający około
17 tys. zł brutto, mógłby otrzymać
o około 1900 zł miesięcznie większą
emeryturę. Dla dominanty wynagrodzeń w tej grupie ekonomicznej
efekty są podobne.

350
tysięcy

P
 roponowane zmiany mogą spowodować zwiększenie stopy sa-
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mozatrudnionych, którzy odprowadzają znacząco niższą składkę
miesięczną do ZUS pomimo , że już
teraz Polska charakteryzuje się dużą
wartością tego wskaźnika. Według
OECD wynosi ona 20,7%, co daje
9. miejsce wśród państw członkowskich i 3. w Europie. Według
badań KPMG z raportu „Zniesienie
limitu składek ZUS z perspektywy
firm działających w Polsce” około
9% ankietowanych przedsiębiorstw
planuje zmiany w sposobie zatrudnienia najlepiej opłacanych pracowników. Taki sam procent deklaruje
zamrożenie wysokości wynagrodzeń. W grupie tych największych
przedsiębiorstw (powyżej 50 mln zł
przychodów rocznie) 21% ankietowanych rozważa podjęcie takiego
kroku. Pracodawcy poważnie obawiają się utraty konkurencyjności
na rzecz zagranicznych rynków pracy, gdzie obciążenia podatkowe są
niższe, czego efektem będzie emigracja zarobkowa specjalistów za
granicę.
N
 owa ustawa spowoduje znaczny wzrost nierówności w wysokościach wypłacanych emerytur.
Grupa dotknięta zmianami będzie
w stanie uzbierać emerytury w wysokości nawet kilkunastokrotnie
przekraczającej przeciętną wysokość świadczeń emerytalnych.
Spowoduje to pogorszenie wypłacalności Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych i silniejsze uzależnienie od budżetu państwa.
W
 pływy do budżetu państwa będą
tym niższe, im więcej osób zmieni
formę zatrudnienia lub zdecyduje
się na pracę za granicą. W każdym
rozpatrywanym w raporcie scenariuszu pracodawcom i pracownikom opłaca się, aby jak największa
liczba pracowników zmieniła formę
zatrudnienia.
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W
 publikowanym corocznie przez
Światowe Forum Ekonomiczne
„Global Competitiveness Report”
konkurencyjność Polski jest niska
ze względu na efektywność polskiego rynku pracy. W najnowszym
rankingu kwalifikujemy się na 39.
miejscu na świecie, jednak pod
względem efektywności jesteśmy
na 78. pozycji, za takimi państwami
jak Kazachstan, Botswana czy Peru.
Wprowadzenie omawianej ustawy
dodatkowo zmniejszy atrakcyjność
polskiego rynku pracy.
W
 arto zaznaczyć, że znaczna część
pracowników zarabiających powyżej limitu składek jest związana
z sektorem profesjonalnych usług
biznesowych (średnio około 35%,
średnie zarobki to ponad 11 000 zł
miesięcznie brutto, średni wzrost
kosztów wynagrodzenia ponad 5%
rok do roku, dane ABSL). Wśród firm
tego sektora w ciągu najbliższego
roku aż 74% przedsiębiorstw planuje poszerzyć swoją działalność, co
świadczy o ambitnych planach rozwojowych. Zatrudnienie w sektorze
stale rośnie, tylko w ciągu ostatnich
dwóch lat w branży usług biznesowych powstało ponad 65 tysięcy
nowych miejsc pracy. Planowana
ustawa spowoduje osłabienie rozwoju sektora i spowolni wzrost liczby miejsc pracy.
R
 ządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) podkreśla rolę innowacyjnych przedsiębiorstw w realizacji ambitnych
celów. Udział przychodów netto
ze sprzedaży produktów innowacyjnych (nowych lub istotnie ulepszonych) w przychodach netto
ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych ma wynosić dla sektora usług
kolejno: 3,3% w 2015 roku, 4,0%

w 2020 roku oraz 6,0% w 2030 roku.
Wiele przedsiębiorstw z sektora
usług biznesowych to firmy o wysokiej innowacyjności (np. IT),
w związku z czym zniesienie limitu podniesie koszty pracodawców
średnio o ponad 5% i może zmniejszyć nakłady na innowacyjność,
badania i rozwój.
R
 ynek usług globalnych znacząco się zmienia, a jego wartość
w ciągu ostatnich 4 lat wzrosła
o 34 mld dolarów.
Według danych Everest Group, pod koniec 2017 roku rynek
ten wyceniany był na
185 mld zł, ze skumulowanym roczśrednio o tyle wzrosną
nym
wskaźnikiem
miesięczne wpłaty prawzrostu wynoszącownika i pracodawcy
cym 7%. Największyna ubezpieczenia
mi
beneficjentami
outsourcingu, czyli
społeczne
przenoszenia części procesów do innych krajów, są
kraje dynamicznie rozwijające się,
w tym Polska. Polska obecnie jest
atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji ze względu na jakość kapitału ludzkiego, środowisko
biznesowe oraz i konkurencyjność
finansową. Potwierdzeniem jest
wskaźnika Global Service Location
Index, którego maksymalna wartość
wynosi 10. Dla Polski indeks przyjmuje wartość 5,68, co daje Polce
10 miejsce pośród 55 badanych krajów. Według szacunków fDiMarkets,
w 2017 roku inwestorzy zadeklarowali uruchomienie w Polsce projektów wartych 14,8 mld dolarów.

1780
złotych

W
 prowadzenie omawianej ustawy
przyniesie przeciwne efekty do planowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, co świadczy o niekomplementarnej polityce
gospodarczej.
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2.1. ZARYS SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Obecny system ubezpieczeń społecznych
został ukształtowany reformą, która weszła
w życie 1 stycznia 1999 roku. Ustawa z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych utrwaliła funduszowy
model finansowania świadczeń. W ramach
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych powołano fundusze odpowiadające poszczególnym ubezpieczeniom społecznym tj. fundusz emerytalny, fundusz rentowy, fundusz
chorobowy oraz fundusz wypadkowy. Został
powołany też Fundusz Rezerwy Demograficznej oraz fundusze rezerwowe.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z dn. 2 kwietnia 1997 r. stwierdza, że „Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy
ze względu ma chorobę lub inwalidztwo
oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego”.
W szczególności prawo to realizuje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych. Według tego dokumentu ochrona ubezpieczeniowa charakteryzuje się powszechnością. W przypadku
ubezpieczenia emerytalnego, przedmiotem
ochrony jest osiągnięcie ustalonego wieku
przez ubezpieczonego; w przypadku ubezpieczenia rentowego – niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela rodziny. Natomiast
przedmiotem ochrony ubezpieczenia chorobowego jest niezdolność do pracy wywołana chorobą, rodzicielstwem lub koniecznością opieki nad członkiem rodziny. Dla
ubezpieczenia wypadkowego jest to niezdolność do pracy, wywołana zdarzeniem
zakwalifikowanym jako wypadek przy pracy
lub choroba zawodowa.
Składki na ubezpieczenia społeczne
są częściowo finansowane przez pracodawcę, a częściowo przez pracownika.
Całkowite oskładkowanie wynagrodzenia
w przypadku umowy o pracę obejmuje:
s kładkę na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru (połowę pokrywa pracodawca,
a połowę pracownik),

s kładkę na ubezpieczenie rentowe –
8,0% (6,5% pracodawca, a 1,5% pracownik),
s kładkę na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% (w całości pokrywana
przez pracownika),
s kładkę na ubezpieczenie wypadkowe wynosząca od 0,40% do 3,33%,
w zależności od liczby zatrudnionych i ryzyka wystąpienia wypadku
(w całości pokrywana przez pracodawcę; wyjaśnienie poniżej),
o
 raz składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 9,00%, przy czym istnieje
możliwość odliczenia 7,75% podstawy wymiaru z tego tytułu przy okazji rozliczania podatku dochodowego (pokrywana przez pracownika),
d
 odatkowo część pracodawców
ma obowiązek opłacania składek
na Fundusz Pracy (2,45%), Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%) oraz Fundusz
Emerytur Pomostowych (1,5%)1.
Wysokość składki wypadkowej uzależniona jest od liczby zatrudnionych
w przedsiębiorstwie osób oraz stopnia
ryzyka w danej grupie zawodowej. Dla
płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do
ubezpieczenia wypadkowego nie więcej
niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na
dany rok składkowy dla grup działalności,

Kto płaci składki ZUS?
Składki na ubezpieczenia społeczne pokrywa
częściowo pracownik, a częściowo pracodawca,
przykładowo składkę na ubezpieczenie emerytalne płacą po połowie.
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czyli połowę z 3,33%, co oznacza obciążenie w wysokości 1,67%. Natomiast dla
płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających
do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przekazali do ZUS informacje ZUS IWA przez
trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe,
stopę procentową składki wypadkowej
ustala ZUS. Dla takich płatników, którzy
nie przekazali informacji do ZUS informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, stopa procentowa
składki wypadkowej wynosi tyle, ile stopa

procentowa określona dla grupy działalności, do której należą.
Przykładowo: w działalności edukacyjnej i administracji publicznej stawka wynosi 0,93%, pocztowej i kurierskiej 1,47%,
opiece zdrowotnej 1,2%, transporcie wodnym 2,26%, a przy wydobyciu węgla kamiennego – 3,33%.
W przypadku płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy
procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 1,67%.

2.2. OGRANICZENIE PODSTAWY
WYMIARU SKŁADEK
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych,
roczna podstawa wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie
może w roku kalendarzowym przekroczyć trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na
dany rok kalendarzowy. Ograniczenie
roczne nie jest stosowane przy ustalaniu
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, oraz składek na Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych.
W przypadku ograniczenia danych dla
ustalenia przeciętnego prognozowanego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, wynagrodzenie to ustala
się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z trzeciego kwartału
roku poprzedniego.

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych powoduje zaprzestanie obliczania i przekazywania składek do ZUS na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe.
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Przed 1999 rokiem składka pobierana
była od całości dochodów, niezależnie od
ich wysokości, a emerytura wyliczana była
na podstawie wysokości zarobków, które
nie przekraczały 250% średniej krajowej.
Genezą obecnego rozwiązania było połączenie limitu dla emerytury z limitami
składek. Zachowane zostało ograniczenie
dotyczące wysokości emerytury i wprowadzono limit podstawy wymiaru składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Składki są zapisywane na koncie i waloryzowane raz do roku. Wskaźnik waloryzacji
uwzględnia inflację i dynamikę wpływu
składek ubezpieczeniowych.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) różni się od
podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

UMOWA O PRACĘ
Podstawa wymiaru składek to pojęcie
najczęściej utożsamiane z sumą przychodu, co jest prawdą tylko w przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, także w przypadku, kiedy pracownik
ten realizuje dla tej samej firmy dodatkowe świadczenie na podstawie umowy

ROZDZIAŁ 2

zlecenia, umowy o świadczenie usług czy
umowy o dzieło.
Trzeba jednak pamiętać, że nawet
w takim przypadku prawo przewiduje 32
ustępstwa od tej reguły, z których większość dotyczy świadczeń gwarantowanych przez państwo w ramach umowy
o pracę. Do tych świadczeń należą między
innymi: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w skutek choroby, odprawy przysługujące dla przechodzących na
emeryturę, odszkodowania wypłacane
po rozwiązaniu stosunku pracy, zwroty za
podróże i posiłki w czasie delegacji krajowych i zagranicznych i inne. Z podstawy
wymiaru składek wyłączone są także nagrody ministra oraz nagrody jubileuszowe, przyznawane nie częściej niż co 5 lat.

UMOWA CYWILNOPRAWNA
Kwestia jest bardziej złożona w przypadku innych form zatrudnienia. W przypadku zleceniobiorców, czyli pracowników zatrudnionych tylko na podstawie
umowy-zlecenia, przepis o zrównaniu
podstawy wymiaru składek z sumą przychodów obowiązuje tylko w przypadku,
kiedy strony uzgodniły odpłatność za zlecenie kwotowo, prowizyjnie lub w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej.
W innym przypadku podstawę wymiaru
składek stanowi zadeklarowana kwota nie mniejsza niż kwota minimalnego
wynagrodzenia. Tutaj także występują aż
23 ustępstwa, podobnie jak w przypadku
umowy o pracę.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W kontekście osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, także
tę polegającą na współpracy z tylko jedną
firmą na podstawie umowy o współpracy
(tzw. business to business, określane często jako B2B), podstawa wymiaru składek
definiowana jest inaczej. W tym przypadku są trzy warianty oskładkowania.
Pierwszy z nich to tzw. „mały ZUS”, czyli
obniżone oskładkowanie, które dotyczy
przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, obowiązujące przez

24 pierwsze miesiące działalności. W ich
przypadku, podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne stanowi zadeklarowana przez nich samych kwota, nie
niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
zgodnie z nową ustawą, od 1 stycznia
2019 roku dla nowych przedsiębiorców
przewidziana jest także „ulga na start”
czyli zwolnienie z płacenia składek społecznych (w tym emerytalnych) przez
6 miesięcy poprzedzających wspomniane
wyżej 24 miesiące „małego
ZUS-u”. Jeśli po tym okresie (łącznie 30 miesięcy)
przedsiębiorcy zarabiający
poniżej 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia,
będą mogli płacić składkę
zwolnienia z płacenia
na ubezpieczenie społeczskładek społecznych
ne uzależnioną od średbędzie przysługiwało
niego miesięcznego przynowym przedsiębiorchodu według specjalnego
2
wzoru .
com od 2019 roku.
Dla pozostałych przedsiębiorców podstawę wymiaru składek
stanowi zadeklarowana kwota nie niższa
niż 60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego3.

30
miesięcy

Niezależnie od sposobu obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne, aktualnie nie może ona przekroczyć trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej
na dany rok kalendarzowy.

W przypadku gdy do opłacania składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek w danym roku, ubezpieczony
jest zobowiązany zawiadomić wszystkich
płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Za
skutki błędnego zawiadomienia, powodującego nieopłacenie należnych składek na
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WYKRES 1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o tym niezwłocznie płatników skłaKwota rocznego ograniczenia podstawy
dek i ubezpieczonego.
wymiaru składek na ubezpieczenia
Okres nieopłacania składek na ubezemerytalne i rentowe w latach 2014-2018
pieczenia emerytalne i rentowe z powodu
140 000
przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru
130 000
składek, o której mowa w ust. 1, traktuje
się jak okres ubezpieczenia w rozumieniu
120 000
przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z Funduszu
110 000
Ubezpieczeń Społecznych.
Minister właściwy do spraw zabezpie100 000
czenia społecznego ogłasza w Dzienni2014
2015
2016
2017
2018
ku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
5
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Monitora Polskiego” z lat 2013-2017 .
„Monitor Polski” do końca poprzedniego roku kalendarzowego, w drodze obubezpieczenia emerytalne i rentowe, odwieszczenia, kwotę ograniczenia rocznej
powiada ubezpieczony. W praktyce ubezpodstawy wymiaru składki, oraz przyjętą
pieczony, który zmienia
do jej ustalenia kwotę
pracę i jego wynagrodzeprognozowanego przenie w danym roku przeciętnego wynagrodzekroczy ustawowy limit,
nia. Kwota rocznego
powinien poinformować
ograniczenia podstawy
kolejnego
pracodawcę
wymiaru składek na
o wysokości wypłacozarabiając powyżej tej ubezpieczenia emerynego dotychczas wynakwoty brutto rocznie talne i rentowe w 2018
grodzenia u poprzednich
roku została określona
pracownik nie musi
pracodawców.
na: 133 290 zł4. Daje to
odprowadzać składek kwotę 11 107,50 zł mieW przypadku opłacena ubezpieczenie
nia składki od nadwyżki
sięcznego wynagrodzeemerytalne i rentowe. nia brutto.
ponad ustawową kwotę,
.

133,3
tys. zł

2.3. P
 ROCEDOWANE ZMIANY – PRZEBIEG
PROCESU LEGISLACYJNEGO
W projekcie ustawy z dnia 15 grudnia
2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zaproponowano zniesienie
górnego limitu składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe. Jeśli ta ustawa stanie się prawem obowiązującym, to składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
będą odprowadzane bez ograniczenia
kwoty rocznej podstawy wymiaru, analo-
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gicznie jak w ubezpieczeniu chorobowym
i wypadkowym.
Prace nad nowelizacją ustawy na poziomie rządowym rozpoczęły się 25 października 2017 roku. Kolejnego dnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
wystosowała pismo do Rady Dialogu Społecznego oraz przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych z prośbą
o sporządzenie opinii. Termin na wyra-
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żenie opinii, ze względu na ważny interes społeczny, został określony na 21 dni.
Odejście od trzydziestodniowego terminu uzasadniano tym, że projekt dotyczy
kwestii fiskalnych i podatkowych oraz planowanym wejściem w życie ustawy od
początku następnego roku. Dynamiczne
tempo procedowania było podnoszone
przez wiele podmiotów. Uwagi i opinie
strony społecznej miały być rozpatrzone
w czasie prac parlamentarnych6.
W dniu 31 października 2017 roku Prezes Rady Ministrów wniosła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy (druk
sejmowy nr 1974, VII kadencja Sejmu). Już
9 listopada odbyło się pierwsze czytania
i skierowano projekt do Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny. Komisja 21 listopada
przyjęła projekt, następnego dnia odbyło się drugie czytanie na posiedzeniu Sejmu; posłowie zgłosili poprawki i ponownie
skierowali projekt ustawy do komisji. Kolejnego dnia komisja przyjęła część poprawek, a 24 listopada 2017 roku Sejm przyjął
ustawę. Pięć dni później ustawa trafiała na
ręce Marszałka Senatu. W dniu 4 grudnia
2017 roku Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej wnioskowała
o wprowadzenie poprawek (druk senacki nr 663A, IX kadencja Senatu RP). Dnia
7 grudnia 2017 roku Senat RP podjął uchwałę o wprowadzeniu poprawek. Pięć dni
później sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny uchwałą przyjęła poprawki

Zaledwie 21 dni
Tyle trwały konsultacje społeczne projektu
ustawy, która dotknie aż 350 tys. pracowników.
Zaniepokojony trybem konsultacji prezydent
odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Senatu. W dniu 15 grudnia 2017 roku Sejm
przyjął poprawki Senatu i ustawa została
przesłana prezydentowi RP7.
Przyjęta przez Sejm ustawa ma wejść
w życie od 1 stycznia 2019 roku. Początkowo zmiana miała zostać wprowadzona
rok wcześniej.
Projekt jest udostępniony w Biuletynie
Informacji Rządowego Centrum Legislacji
i Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przedstawiciele niektórych reprezentatywnych związków zawodowych i organizacji pracodawców prezentowali swoją
ocenę regulacji podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 21 listopada 2017 roku oraz podczas
senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 4 grudnia 2017 roku.

Wokół projektu pojawiło się wiele wątpliwości, nie tylko ze strony partnerów społecznych i związków pracodawców8, ale
również prezydenta, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją9.
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2.4. WNIOSEK DO TRYBUNAŁU
KONSTYTUCYJNEGO
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
złożył w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji
RP wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych orz niektórych innych ustaw z art. 2,
7 i 59 ust. 2 w związku z art. 12 i 20 Konstytucji RP.
Prezydent podniósł zarzut niezgodności ustawy z zasadą zaufania obywatela
do państwa i stanowionego prawa (art. 2)
w zakresie prawidłowej legislacji, prawidłowych konsultacji społecznych i zasady
legalizmu (art. 7).
Na podstawie art. 59 ust. 2 Konstytucji
prezydent podkreślił umocowanie związków zawodowych i organizacji pracodawców do opiniowania projektów aktów
prawnych. Przepis art. 20 Konstytucji RP
stanowi, iż „społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów
społecznych stanowi podstawę ustroju
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ustawa zasadnicza zobowiązuje władze

WNIOSEK PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ Z DNIA STYCZNIA 2018 R. O ZBADANIE
ZGODNOŚCI Z KONSTYTUCJĄ PROJEKTU USTAWY.
„przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej zawarł zapewnienie, że uwagi i opinie strony
społecznej zostaną rozpatrzone na etapie prac parlamentarnych nad ustawą. Jednak tempo prac związanych z projektem ustawy oraz data jego wniesienia do Sejmu wskazuje, że strona rządowa nie miała zamiaru oczekiwać na
przedstawienie ww. opinii [Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, związków zawodowych i organizacji pracodawców –
przyp. aut.] przez stronę społeczną w ustawowym terminie.
[…] było zatem jedynie formalnym gestem, który nie dawał
tym podmiotom żadnej realnej możliwości przedstawienia
swojego stanowiska w sprawie projektowanych rozwiązań.”
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publiczne do stworzenia prawnych warunków dla właściwej realizacji wartości
takich jak solidarność, dialog i współpraca
przez partnerów społecznych.
Prawo do opiniowania założeń i projektów aktów prawnych przez związki
zawodowe, organizacje pracodawców
i Radę Dialogu Społecznego zostało określone w art. 19 ust. 1 ustawy o związkach
zawodowych z dnia 23 maja 1991 roku,
oraz ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego z dnia 24 lipca 2015 roku. Nie
dotyczy to założeń budżetu państwa
oraz projektu ustawy budżetowej, w tym
przypadku regulują to odrębne przepisy.
Uprawnienie ustawowe do opiniowania
przysługuje reprezentatywnym związkom
zawodowym i organizacjom oraz stronie
społecznej Rady Dialogu Społecznego.
Dotyczy to opiniowania aktów prawnych,
będących we właściwości Rady Dialogu
Społecznego w zakresie praw i interesów
pracodawców, lub zadań związków zawodowych.
W trakcie procesu legislacyjnego projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych
innych ustaw został przedstawiony do
zaopiniowania wszystkim uprawnionym
organizacjom pracodawców, związkom
zawodowym oraz Radzie Dialogu Społecznego. Termin na zaopiniowanie projektu upłynął w ciągu 21 dni od doręczenia, czyli 17 listopada 2017 roku. Natomiast
pierwsze posiedzenie Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny odbyło się 21 listopada. Jednak skierowanie projektu ustawy
do Sejmu nastąpiło 31 października, czyli
przed napłynięciem opinii strony społecznej. Wzbudziło to obawy prezydenta, który w piśmie do Trybunału Konstytucyjnego zaznaczył:
„przedstawiciel Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej zawarł zapewnienie, że uwagi i opinie strony społecznej
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zostaną rozpatrzone na etapie prac parlamentarnych nad ustawą. Jednak tempo
prac związanych z projektem ustawy oraz
data jego wniesienia do Sejmu wskazuje,
że strona rządowa nie miała zamiaru oczekiwać na przedstawienie ww. opinii [Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, związków
zawodowych i organizacji pracodawców – przyp. aut.] przez stronę społeczną
w ustawowym terminie. […] było zatem
jedynie formalnym gestem, który nie dawał tym podmiotom żadnej realnej możliwości przedstawienia swojego stanowiska
w sprawie projektowanych rozwiązań.”
Przed wniesieniem projektu do Sejmu
nie została zakończona procedura opiniowania. Jest to niezgodne również z art. 34

ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Sejmu oraz art.
58 Regulaminu Pracy Rady Ministrów.
Po wpływie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2,
7 i 59 ust. 2 w związku z art. 12 i art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono termin rozprawy (Kp 1/18) na 10 lipca
2018 roku. Trybunał miał rozpoznać sprawę
w pełnym składzie pod przewodnictwem
Julii Przyłębskiej, zaś sprawozdawcą miał
być Justyn Piskorski. Jednak bez uzasadnienia termin rozprawy został odwołany.
Nie został podany termin planowanej rozprawy (stan na 28.08.2018 r.).

1 Zasady

podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek. Poradnik, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2018; http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Zasady+podlegania+ubezpieczeniom+spo%C5%82ecznym+i+ubezpieczeniu+zdrowotnemu+oraz+ustalania+podstawy+wymiaru+sk%C5%82adek/780a6dc2-67db-48e0-8d02-0d7aa1e28912 (22.08.2018).
2 Komunikat

Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ws. wprowadzenia reform w „małym ZUS-ie” dla przedsiębiorców, https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/
maly-zus-dla-malych-firm-rzad-na-tak/ (24.09.2018).
3 Ustalanie

podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, http://www.zus.pl/pracujacy/system-ubezpieczen-spolecznych-w-polsce/ustalanie-podstawy-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne (24.09.2018).
4 Obwieszczenie

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, „Monitor Polski”, 2017, poz. 1174.
5 Kwota

rocznego ograniczenia podstawy: w 2014 roku – „Monitor Polski” 2013.1028; w 2015 roku – „Monitor Polski” 2014.1137; w 2016 roku – „Monitor Polski”
2015.1292; w 2017 roku – „Monitor Polski” 2016.1188; w 2018 roku – „Monitor Polski” 2017.1174.
6 https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/ubezpieczenia-spoleczne/ustawa-o-zmianie-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-oraz
niektorych-innych-ustaw/ (22.08.2018)
7 Proces

legislacyjny można śledzić na stronie http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1974 (22.08.2018).
8 Stanowisko

partnerów społecznych w sprawie zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, https://pracodawcyrp.pl/opinie-raporty/stanowisko-partnerow-spolecznych-w-sprawie-zniesienia-gornego-limitu-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-1 (22.08.2018).
9 Prezydent

wnioskuje do TK o zbadanie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/odeslane-do-tk/art,4,prezydent-wnioskuje-do-tk-o-zbadanie-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych.html (22.08.2018).
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SYSTEMU UBEZPIECZEŃ
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Brak rozstrzygnięcia przez Trybunał
Konstytucyjny wniosku od prezydenta
powoduje niepewność części pracowników i przedsiębiorców. Istnieje również
obawa, że planowane zmiany odbiją się
negatywnie na stanie budżetów państwa,
służby zdrowia i samorządów. Co oczywiste, będą również wpływać na budżet Za-

kładu Ubezpieczeń Społecznych. Poniższa
analiza ma na celu określenie skali tych
zmian oraz ich konsekwencji w ujęciu
mikroekonomicznym (dla zatrudnionych
i pracodawców) oraz makroekonomicznym (dla całej gospodarki i kluczowych
branż, systemu ubezpieczeń społecznych
oraz budżetu państwa).

3.1. EFEKT EKONOMICZNY
DLA SFERY PUBLICZNEJ
Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji
o około 5,6 mld zł rocznie, co oznacza, że
(OSR), przygotowaną przez Ministerstwo
przeciętnie każda osoba objęta zmianaRodziny, zmiany dotyczyłyby 350 tysięmi miałaby do dyspozycji około 16 tys. zł
cy najlepiej zarabiających pracowników,
rocznie mniej. Istotnym zastrzeżeniem,
których zwiększone oskładkowanie zasiliktóre zawarto w ministerialnym OSR, jest
łoby budżet Funduszu Ubezpieczeń Spobrak możliwości oszacowania skutków
łecznych (FUS) o około 7,3 mld zł rocznie.
ewentualnego „arbitrażu” na rynku praJednocześnie zmniejszenie wpływów
cy. Oznacza to, że Ministerstwo nie jest
dotknęłoby budżet państwa, jednostki saw stanie określić, ilu pracowników zaramorządu terytorialnego i Narodowy Funbiających powyżej trzydziestokrotności
dusz Zdrowia (NFZ). Budżet państwa i saprzeciętnego wynagrodzenia przejdzie
morządy, w związku z przewidywanymi
na samozatrudnienie lub inne formy zaspadkami wpływów z podatków PIT i CIT,
trudnienia (np. zatrudnienie za granicą).
nie uzyskałyby odpowiednio 1 mld zł
Podstawa wymiaru składek dla przedsięi 0,56 mld zł rocznie. NFZ natomiast miałbiorców może wynieść jedynie 7,2-krotby do dyspozycji budżet mniejszy o okoności prognozowanego przeciętnego
10
ło 0,27 mld zł . Zakławynagrodzenia
miedając oczywiście, że nie
sięcznego w gospodarzmieniłaby się ani forma
ce narodowej. Jest to
zatrudnienia, ani wysoluka, którą pracownicy
kość wynagrodzeń.
mogą wykorzystać, aby
Efekty te wynikaominąć nowe przepisy
ją z faktu, iż składki na
i utrzymać swój dochód
takie dodatkowe
ubezpieczenie
sporozporządzalny na wyżwpływy planuje
łeczne stanowią koszt
szym poziomie. Miniuzyskać rząd
uzyskania
przychodu
sterstwo uważa, że taka
po likwidacji
i obniżają podstawę
zmiana dotyczyć może
limitu składek.
opodatkowania podatjedynie osób „posiadakiem
dochodowym.
jących wyższą niż przeWyższe składki oznaciętna zdolność adaczają więc niższą podptacji do nowej sytuacji
stawę i niższy podatek.
prawnej”, nie przedstaŁącznie więc wpływy
wia jednak szacunków
do sektora publicznedotyczących liczby tago mogłyby wzrosnąć
kich pracowników.

5,6
mld zł

17

ROZDZIAŁ 3

3.2 E
 FEKT EKONOMICZNY
DLA PRACOWNIKÓW
(UBEZPIECZONYCH)
Według publikowanego raz na dwa lata
opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, analizującego strukturę wynagrodzeń na rynku pracy w gospodarce narodowej, około 299 tysięcy osób zarabiało
w październiku 2016 roku (ostatnie dostępne dane) kwotę większą niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia
rocznie, co stanowi 3,7% całej wszystkich
zatrudnionych pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej
9 pracowników.
Wśród tej liczby, 67,2 tysiąca to pracownicy wysokiego szczebla sektora publicznego. Drugą grupą potencjalnie dotkniętą zmianami będą dyrektorzy generalni
i zarządzający. Wśród 142 tysięcy zatrudnionych w tym charakterze aż 64 tysiące
(prawie 45%) zarabia powyżej trzydziestokrotności miesięcznego przeciętnego
wynagrodzenia rocznie. Trzecią, najbardziej liczną grupą, są kierownicy do spraw
obsługi biznesu i zarządzania, z których
37,5 tysiąca osiąga przychody objętymi
zmianami w ustawie. Czwarte miejsce
w tym zestawieniu zajmują analitycy systemów komputerowych i programiści,
których 22 tysiące zostaną objęte proponowanymi przepisami. Również wśród
specjalistów prawa i finansów znajduje się
grupa ponad 10 tysięcy osób, które nowe
przepisy mogą obejmować11.
Nie ulega wątpliwości, że jedyną grupą
zawodową, która nie będzie miała możliwości uniknięcia dodatkowego oskładkowania, są pracownicy wysokiego szczebla
administracji publicznej i spółek skarbu

3,7%
wszystkich zatrudnionych w Polsce
w przedsiębiorstwach powyżej 9 osób
dotknął planowane zmiany.
Będzie to prawie 300 tys. osób.
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państwa. Pozostali pracujący mają możliwość uniknięcia zwiększonego oskładkowania.
Aby sprawdzić, jak atrakcyjna będzie
zmiana formy zatrudnienia dla pracowników dotkniętych zniesieniem limitu trzydziestokrotności, należy przeprowadzić
analizę kosztów. W tym celu obliczono,
jakie będą różnice w wynagrodzeniem
netto pracownika i całkowitym koszcie zatrudnienia dla pracodawcy po wprowadzeniu w życie nowej ustawy. Analizę przeprowadzono dla średniej pensji dla osób
o zarobkach powyżej kwoty ograniczenia
podstawy oraz dla dominanty wynagrodzeń grupy 300 tysięcy pracowników pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób. Nie uwzględniono
natomiast pozostałych 50 tysięcy osób
(OSR szacował liczbę pracowników objętych zmianami na 350 tys. osób), ponieważ
GUS nie prowadzi statystyk odnośnie wysokości ich wynagrodzenia.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne dla badanej grupy wynosi 17 124,52 zł
brutto, natomiast dominanta wynagrodzeń kształtuje się na poziomie 15 654,52 zł
brutto. Dla kalkulacji emerytalnych przyjęto, że pracownik ma przed sobą około
30 lat do przepracowania, a emeryturę
otrzymywał będzie przez 20 lat.
Dla średniego wynagrodzenia w grupie
objętej zmianami ustawowymi widoczny
jest spadek wartości po wprowadzeniu
nowej ustawy o prawie 500 zł. Tymczasem wzrost składki na ZUS to 1780 zł, jeśli
zsumuje się składki płacone przez pracownika i pracodawcę. Zmniejszą się za
to wpływy z podatków (o prawie 177 zł)
i składka na Narodowy Fundusz Zdrowia
(o ok. 65 zł). Oznacza to wzrost klina podatkowego (stosunku wynagrodzenia netto do kosztów pracodawcy) z dotychczasowych 41,9% na 47,2%.
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WYKRES 2

Liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach
zatrudniających ponad 9 pracowników, których dotyczy
zniesienie limitu składek [tys.]

Sektor publiczny

67,2

98,3

Dyrektorzy generalni i zarządzający
Kierownicy ds. obsługi biznesu
i zarządzający
64
10
22

Analitycy systemów komputerowych
i informatycy
Specjalisci z zakresu prawa i ﬁnansów

37,5

Pozostali (poniżej 10 tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r., GUS.

TABELA 1

Konsekwencje finansowe dla pracodawcy
i pracownika po wprowadzeniu ustawy,
wynagrodzenie średnie (17 124,52 zł brutto) dla badanej grupy.
Wartości w zł
Wynagrodzenie brutto
ZUS pracownika
ZUS pracodawcy
NFZ
Podatek
FGŚP
FP
Wynagrodzenie netto
Koszt pracodawcy

Aktualnie
17 124,52
1 619,59
2 041,15
1 395,44
2 726,52
17,12
419,55
11 382,97
19 602,35

Ponadto zwiększona składka ZUS, opłacana przez pracodawcę i pracownika,
przełoży się na wzrost wpływu na indywidualne konto emerytalne ubezpieczonego.
W składce ZUS mieszczą się składka emerytalna, rentowa i chorobowa (wyjaśnienie
w rozdziale 1.). Po zniesieniu limitu suma
składek ZUS opłacanych przez pracownika
i pracodawcę będzie wyższa o 1779,73 zł

Po zniesieniu limitu
17 124,52
2 347,77
3 092,69
1 329,91
2 549,93
17,12
419,55
10 896,91
20 653,88

Zmiana
0,00
728,19
1 051,54
-65,54
-176,59
0,00
0,00
-486,06
1 051,54

miesięcznie. Z tej kwoty dodatkowe 1 262 zł
wpłynie na konto emerytalne ubezpieczonego, co oznacza, że przeciętny 35 latek,
zarabiający około 17 tys. zł brutto, otrzyma,
zgodnie z obecnymi zasadami wyliczania
wysokości emerytur, około 1900 zł miesięcznie większą emeryturę.
Dla dominanty wynagrodzeń w tej grupie ekonomicznej efekty są podobne. Znie-
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TABELA 2

Konsekwencje finansowe dla pracodawcy i pracownika
po wprowadzeniu ustawy, dominanta
wynagrodzeń (15 654,52 zł brutto) dla badanej grupy.
Wartości w zł
Wynagrodzenie brutto
ZUS pracownika
ZUS pracodawcy
NFZ
Podatek
FGŚP
FP
Netto
Koszt pracodawcy

Aktualnie
15 654,52
1 583,57
2 014,69
1 266,39
2 378,78
15,65
383,54
10 425,79
18 068,40

sienie górnego limitu podstawy oskładkowania powoduje wzrost należności dla ZUS
w wysokości 1375 zł, z czego 975 zł trafia
na emerytalne subkonto, co zwiększy wysokość emerytury o około 1463 zł. Wszystko
to jednak kosztem 375 zł mniej miesięcznie
wpływających na konto pracującego, a także 187 zł mniej wpływających dotychczas
łącznie do budżetu skarbu państwa i do
NFZ. Klin podatkowy dla takiego wynagrodzenia wzrośnie z 42,3% dzisiaj do 46,8% po

Po zniesieniu limitu
15 654,52
2 146,23
2 827,21
1 215,75
2 242,33
15,65
383,54
10 050,21
18 880,92

Zmiana
0,00
562,66
812,52
-50,64
-136,45
0,00
0,00
-375,58
812,52

wejściu w życie nowego prawa. W tej sytuacji, jeśli żaden z zatrudnionych nie zdecyduje się na uniknięcie skutków nowej
regulacji, suma ich strat rocznie wyniesie
1,75 mld zł.
Wprowadzenie nowej ustawy będzie
miało tym większe znaczenie dla pracownika i pracodawcy, im wyższe było dotychczasowe wynagrodzenie pracownika.
Zmiana wysokości wynagrodzenia netto
będzie bodźcem do negocjacji później-

WYKRES 3

Wpływ zmiany ustawy na wysokość wynagrodzenia netto
w zależności od wynagrodzenia brutto pracownika (oś pozioma)
-13,3%

70 000
60 000
50 000
40 000

-8,4%

30 000
20 000

-3,3%

-5,3%

-6,5%

-9,0%

-7,4%

10 000
0
15 000

20 000

25 000

Wynagrodzenie netto aktualnie

30 000

40 000

50 000

100 000

Wynagrodzenie netto po zmianie
Źródło: opracowanie własne
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WYKRES 4

Wpływ zmiany ustawy na wysokość kosztów pracodawcy
w zależności od wynagrodzenia brutto pracownika (oś pozioma)
140 000

+13,7%

120 000
100 000
80 000
60 000
40 000

+4,1%

20 000

+6,7%

+8,4%

+8,4%

+11,0%

+9,5%

0
15 000

20 000

25 000

30 000

Koszty pracodawcy aktualnie

szych warunków zatrudnienia. Dla wynagrodzenia 15 tys. zł brutto wynagrodzenie
netto pracownika spadnie jedynie o 3%,
jednak przy pensji w wysokości 25 tys.
brutto spadek ten będzie wynosił już prawie 7%. Pracownicy otrzymujący wynagrodzenie w wysokości 50 tys. zł stracą 9%
wynagrodzenia netto, a otrzymujący wynagrodzenie 100 tys. zł aż 13% dotychczasowego wynagrodzenia „na rękę”. Jednocześnie koszty pracodawców po wejściu

40 000

50 000

Koszty pracodawcy po zmianie

100 000
Źródło: opracowanie własne

w życie ustawy również wzrosną, nawet
jeśli nie będą wyrównać wynagrodzenia
netto pracowników. Dla wynagrodzenia brutto w wysokości 15 tys. zł koszty
pracodawcy wynoszą ponad 17 tys., a po
likwidacji limitu składek wyniosą ponad
18 tys. zł, wzrost wyniesie 4%. Przy wynagrodzeniu brutto 25 tys. zł koszty pracodawcy wzrosną o ponad 8%, przy pensji
50 tys. zł koszty wzrosną jeszcze bardziej,
bo o prawie 12%.

TABELA 3

Konsekwencje finansowe dla pracodawcy i pracownika
po wprowadzeniu ustawy, w zależności od wysokość
i wynagrodzenia brutto pracownika
Wynagrodzenie brutto

15 000

Wynagrodzenie netto
Koszty pracodawcy

10 000
17 385

Wynagrodzenie netto
9 673
Koszty pracodawcy
18 092
Koszty dla budżetu
(NFZ + podatek)
163
Dodatkowy wpływ do ZUS 1 195

20 000
25 000
30 000
Przed zniesieniem limitu
13 255
16 511
19 767
22 603
27 820
33 038
Po zniesieniu limitu
12 553
15 433
18 313
24 122
30 153
36 183
350
2 571

537
3 947

724
5 323

40 000

50 000

100 000

26 278
43 473

32 790
53 908

65 347
106 083

24 073
48 244

29 833
60 305

56 632
120 610

1 098
8 175

1 473
10 827

3 345
24 587
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3.3 EFEKT EKONOMICZNY
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
(PŁATNIKÓW)
Analizując wpływu regulacji na sektor
przedsiębiorstw, należy podzielić płatników na dwie kategorie: samozatrudnionych i przedsiębiorstwa zatrudniające
pracowników.

SAMOZATRUDNIENI
Polska znajduje się w światowej czołówce samozatrudnienia. Według OECD
stopa samozatrudnienia (relacja pracujących w tej formie do zatrudnionych ogółem) wynosi 20,7%, w związku z czym Polska zajmuje się 9. miejscu w OECD (na 35
państw członkowskich) i 3. miejscu w Europie (za Grecją i Włochami)12.
Wynika to z dużej atrakcyjności tej
formy zatrudnienia zarówno wśród „pracowników” (osób samozatrudnionych),
jak i „pracodawców” (partnerów biznesowych, którzy podpisują z samozatrudnionymi umowy o współpracy). Dla samozatrudnionego głównymi atutami są niskie
składki na ubezpieczenia społeczne (czyli
wyższe wynagrodzenie netto niż przy innych formach zatrudnienia) oraz możliwość skorzystania z liniowego podatku
PIT (19%). Dodatkowo posiadanie statusu
przedsiębiorcy umożliwia zaliczenie do
kosztów uzyskania przychodów szerokiej
gamy wydatków oraz odliczenie podatku
VAT z tego tytułu. Samozatrudnienie daje
również większą swobodę w realizacji celów zawodowych i zarządzania czasem
pracy, w tym urlopami. Dla przedsiębiorców współpracujących z samozatrudnionymi głównymi atutami są niższe koszty
niż w przypadku stosunku pracy, a także
możliwość łatwiejszego zerwania współpracy. Bardzo często współpraca następuje między byłym pracownikiem (który
przeszedł na samozatrudnienie), a byłym
pracodawcą (który w umowie o współpracy deleguje na samozatrudnionego
jego wcześniejsze obowiązki)13.
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Tym sposobem, według statystyk BAEL,
aż 2,925 mln Polaków pracuje na własny
rachunek. Z tej grupy 690 tysięcy zatrudnia przynajmniej jedną osobę, co oznacza, że pozostali – 2,235 mln – to najbliższy stanowi faktycznemu szacunek
liczby jednoosobowych działalności14.

Presję na wzrost popularności tej formy zatrudnienia zwiększają zmiany legislacyjne, m.in. „Konstytucja dla Biznesu”,
ułatwiającą małym przedsiębiorcom,
czyli także samozatrudnionym, rozpoczęcie i dalsze prowadzenie działalności,
oraz omawiana likwidacja limitu składek na ubezpieczenia społeczne. Czyni
to tradycyjną formę zatrudnienia coraz
mniej atrakcyjną. Obecne dane pokazują, że branże takie jak ICT (technologie
informacyjne i komunikacyjne) coraz
częściej wybierają umowy o współpracę
w ramach B2B.

PRZEDSIĘBIORCY
ZATRUDNIAJĄCY PRACOWNIKÓW
Według badań KPMG, około 9% ankietowanych przedsiębiorstw planuje
zmiany w sposobie zatrudnienia najlepiej opłacanych pracowników . Większość tych firm skłania się ku przeniesieniu pracowników z umowy o pracę
na działalność gospodarczą lub kontrakt
menadżerski. 9% firm rozważa natomiast
zamrożenie wysokości wynagrodzeń,
z tym, że skłonność do podjęcia tego kroku zależy od wielkości przedsiębiorstwa
– wśród największych firm (powyżej
50 mln zł przychodów rocznie) 21% ankietowanych rozważa podjęcie takiego
kroku, podczas gdy w firmach o obrotach
nieprzekraczających 10 mln zł rocznie
odsetek ten spada do 5%15.
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9%

Innym
aspektem
ło 1/3 ankietowanych
zagrożeń związanych
przedsiębiorstw,
przy
z nowymi przepisami
czym największe spółki
jest presja pracowników
za największe zagrożena zmianę sposobu za- przedsiębiorstw planunie uznają osłabienie
je
zmiany
w
sposobie
trudnienia, aby uniknąć
wizerunku, zaś średnie
dodatkowego oskładfirmy degradację zasozatrudnienia najlepiej
kowania. Taką ewentu- opłacanych pracownibów siły roboczej16.
alność przewiduje 17% ków po zniesieniu limiŚrednie i duże przedprzedsiębiorstw, przede
siębiorstwa
obawiają
tu składek.
wszystkich
dużych
się utraty specjalistów
spółek, zatrudniających
na rzecz atrakcyjniejwielu dobrze opłacanych pracowników.
szych rynków pracy oraz konieczności poTylko 14% firm obawia się zagrożenia dla
szukiwania alternatywnych form zatrudrentowności. Najsilniej wyrażaną obawą
nienia dla najlepiej zarabiających. Nawet
jest osłabienie konkurencyjności Polski, zajeśli zdecydują się na przyjęcie nowych
równo przez pogorszenie wizerunku Polski
regulacji i nie podniosą wynagrodzenia
jako miejsca do inwestycji, jak i ewentupracowników, to podwyższony ZUS spoalnego odpływu najlepszych specjalistów
woduje zwiększenie kosztów przedsięz krajowego rynku pracy – wyraża je okobiorców w sumie o prawie 4 mld zł.
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3.4 EFEKT EKONOMICZNY
DLA EMERYTÓW
W Polsce ze świadczeń emerytalnych
korzysta ok. 5,572 mln osób. Stopa zastąpienia, czyli stosunek pierwszej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia
z pracy, aktualnie wynosi w Polsce 50%.
W rezultacie ok. 50% emerytów pobiera
świadczenia w wysokości między 1200 zł
a 2200 zł brutto. Tylko 2,3% wszystkich
emerytów pobiera emeryturę większą niż
5000 zł, co przeważnie wynika z przejścia na emeryturę po ustawowym wieku
emerytalnym17.

Skutkiem usankcjonowania górnego
limitu wysokości składek jest spłaszczenie wysokości świadczeń emerytalnych.
Współczynnik Giniego obrazuje nierówności w dochodach; im wyższa wartość
współczynnika, tym wyższe nierówności.
Dla wszystkich gospodarstw domowych
w Polsce współczynnik wynosi 0,304, natomiast dla gospodarstw emerytów jedy-

nie 0,22419. Zniesienie limitu w obecnym
systemie emerytalnym, w którym każdy
płatnik odkłada pieniądze na swoje osobiste subkonto, spowoduje znaczny wzrost
nierówności w wysokościach wypłacanych emerytur.
Jeżeli pracownicy objęci projektowanymi regulacjami zgodzą się na nowe
warunki pracy (nie negocjując zachowania wynagrodzenia netto ani nie przechodząc na samozatrudnienie), nastąpi
gwałtowny wzrost zobowiązań Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w momencie
ich przejścia na emeryturę. Dotychczas
mieli oni gwarantowane około 5 tysięcy
zł brutto miesięczne. Po zmianie przepisów, przy założeniu sumiennego płacenia
podatków w Polsce, w oparciu o umowę
o pracę, będą oni w stanie uzbierać emerytury w wysokości nawet kilkunastokrotnie przekraczającej przeciętną wysokość
świadczeń emerytalnych. Konsekwencją
takiego stanu rzeczy może być pogorszenie wypłacalności Funduszu Ubezpieczeń

WYKRES 5

Struktura emerytów, którym emerytury wypłaca ZUS
według wysokości świadczeń
7%

4%
14%

11%

do 1000 zł
1000-1400
1400-1800
21%

23%

1800-2200
2200-3000
3000-4000

20%

powyżej 4000

Źródło: opracowanie własne na podstawie
18
Sytuacja materialna i dochodowa gospodarstw domowych emerytów i rencistów […], GUS 2018 .

24

ROZDZIAŁ 3

Społecznych i zwiększenie jego zależności od przelewów z budżetu państwa, co
koniec końców pogłębi kryzys krajowego
systemu emerytalnego. Przypomnijmy,
że już dziś, według oficjalnych prognoz
finansowych ZUS, wobec kryzysu demograficznego stopa zastąpienia w perspektywie 2060 roku spadnie z obecnych 50%
do ok. 32%. Oznacza to, że przeciętny pracownik, po przejściu na emeryturę, zanotuje spadek dochodu nie o 50%, jak dziś,
ale aż o 68%.
Emerytury podlegają corocznej waloryzacji. Na coroczny wzrost emerytur wpływ mają dwa wskaźniki – inflacja w gospodarstwach emeryckich oraz
realny wzrost płac. Pierwszy z nich jest
wyznaczany na podstawie wartości koszyczka dóbr, które kupują emeryci. Rząd
szacuje, że inflacja emerycka wyniesie
w 2019 roku 2,6%. Drugi wskaźnik to 20%
realnego wzrostu płac; prognozowany
wzrost wynagrodzeń w 2019 roku wyniesie 3,3%, co przełoży się na 0,66% wzrostu
emerytur. W sumie zwaloryzowana emerytura w 2019 roku będzie o 3,26% wyższa
niż w 2018 roku20. Dla 2019 roku wzrost
emerytur w 80% będzie zależał od inflacji emeryckiej, a tylko w 20% od wzrostu
wynagrodzeń. Koszt waloryzacji wyniesie
6,86 mld zł, z czego 1,39 mld będzie kosztem wynikającym ze wzrostu płac21.
Zniesienie limitu trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia naj-

68%

ZUS przewiduje, że w osoby,
które przejdą na emeryturę
po 2060 roku zanotują
spadek dochodu o 68%
(obecnie o 50%).
prawdopodobniej nie będzie miało
wpływu na wzrost cen, może jednak
w pewnym stopniu wpłynąć na wysokość wynagrodzeń pracowników, a tym
samym zmienić realny wzrost wynagrodzeń i koszt waloryzacji świadczeń
w kolejnych latach.

3.5 P
 ODSUMOWANIE EKONOMICZNYCH
EFEKTÓW USTAWY DLA STRON
SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Zmiany proponowane przez rząd dotkną szacunkowo od 300 do 350 tysięcy
najlepiej zarabiających Polaków zatrudnionych na umowę o pracę, z których tylko 67,2 tysiąca pracujących w administracji publicznej niemal na pewno nie zmieni
formy zatrudnienia na bardziej korzyst-

ną podatkowo. Choć nie będą oni mieli
możliwości przejścia na samozatrudnienie, obniżka wynagrodzenia netto będzie
bodźcem do przebranżowienia.
Zgodnie z uzasadnieniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
przepis o trzydziestokrotności wymagał
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dotychczas od dobrze zarabiających pracowników konieczności poświęcenia czasu na szacowanie momentu, w którym
ten limit zostanie przez nich osiągnięty.
Likwidacja tej niedogodności nie jest jednak warta wprowadzania tak znaczących
zmian.
Rezygnacja z limitu składek stanowi
jednak bezpośrednie zagrożenie dla polskiej gospodarki w dwóch dziedzinach,
którego prawodawca nie przedstawił
w uzasadnieniu. Pierwszym z nich jest
osłabienie wizerunku Polski jako atrakcyjnego miejsca pracy dla najlepiej opłacanych specjalistów. Podkreślić przy tym
należy, że tego typu kwestie nie są jedynie wynikiem kalkulacji ekonomicznej,
ale przede wszystkim percepcji, postrzegania danego kraju czy ogólnych nastrojów branżowych. Są one podatne na negatywne sygnały płynące z rynku. Drugim
zagrożeniem jest znaczne przyspieszenie
zadłużenia FUS, wynikające z rezygnacji
części pracowników z pracy na etacie i ich
przejścia na samozatrudnienie.
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Długoterminowym efektem regulacji
będzie konieczność wypłacenia bardzo
wysokich emerytur osobom, które aktualnie odprowadzają ograniczone limitem
składki. Spowoduje to bardzo istotny
wzrost różnic w wysokościach świadczeń emerytalnych między emerytami.
Najwyższe świadczenia mogą być nawet
kilkanaście razy wyższe niż minimalna
emerytura.
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10 Uzasadnienie projektu ustawy i Ocena Skutków Regulacji; zob.: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1974 (25.09.2018).
11 Struktura

wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r. (raport wydawany raz na 2 lata), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2016-r-,4,8.html (25.09.2018).
12 Self-Employmentrate, OECD, https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm (25.09.2018).
13 E. Jędruczyk, Opodatkowanie jako czynnik determinujący samozatrudnienie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 1(76)/2015, s. 101-110.
14 Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2018 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-i-kwartal-2018-roku,4,29.html (25.09.2018).
15 Zniesienie limitów składek z perspektywy firm działających w Polsce, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pl/pdf/2018/03/pl-Raport-KPMG-Zniesienie-limituskladek-ZUS-z-perspektywy-firm.PDF (25.09.2018).
16 Tamże.
17 Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2018 roku, http://www.zus.pl/documents/10182/39637/Struktura+wysoko%C5%9Bci+emerytur+i+rent+wyp%C5%82acanych+przez+ZUS+po+waloryzacji+w+marcu+2018+r.pdf/2f377123-7bd5-4e3a-a511-013eed30671c (25.09.2018).
18 Tamże.
19 Sytuacja materialna i dochodowa gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku

60 lat lub więcej w 2016 r., https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/27/1/1/sytuacja_materialna_i_dochodowa_gospodarstw_domowych_emerytow_i_rencistow_w_2016.pdf (25.09.2018).
20 Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na 2019 r., https://www.finanse.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Id8O/content/rzad-przyjal-wstepny-projekt-ustawy-budzetowej-na-2019-r/pop_up?_101_INSTANCE_Id8O_viewMode=print (25.09.2018).
21 Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent w 2019 r.?, http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,23736820,jaka-bedzie-waloryzacja-emerytur-i-rent-w-2019-r.html
(25.09.2018).
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WPŁYW MAKROI MIKROEKONOMICZNY
USTAWY
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W zależności od szacunków, między
300 a 350 tysięcy pracujących zostanie
dotkniętych zmianami w ustawie o ZUS.
Liczba ta stanowi jedynie 3,7% całkowitej
siły roboczej wykonującej swoją pracę na
podstawie umów o pracę i umów zlecenie.
W związku z tym wpływ wprowadzanych
reform na sytuację makroekonomiczną
będzie ograniczony, co jednak nie oznacza,
że obojętny dla gospodarki i jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej, wobec inwestorów zagranicznych, szczególnie w najlepiej płacących branżach.

Według szacunków, przy założeniu ceteris paribus, czyli braku przepływu pracowników do jednoosobowych działalności gospodarczych, oraz braku zmiany
wysokości wynagrodzeń, koszty przedsiębiorstw wzrosną o 3,6 mld zł rocznie,
a płace netto osób fizycznych zmniejszą
się łącznie o kwotę 1,7 mld zł, co daje
łącznie 5,2 mld zł (zob. rozdział 2.).

W rzeczywistości część pracodawców będzie musiała zwiększyć pensje

pracowników do wyrównania wynagrodzenia netto aby utrzymać ich w przedsiębiorstwie. Część zatrudnionych zrezygnuje ze stosunku pracy i zdecyduje
się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W sytuacji przejścia
na B2B koszty przedsiębiorstw i zarobki
pracowników nie zmieniają się, natomiast przychody do ZUS zmniejszają się
w wyniku korzystania z ulg i tzw. „małego ZUS-u” dla rozpoczynających działalność gospodarczą.
W poniższym opracowaniu przeanalizowano najbardziej optymistyczny z perspektywy budżetu państwa
wariant, w którym wszyscy dotknięci
zmianami pracownicy pozostaną zatrudnieni w oparciu o ten sam rodzaj
umowy oraz bez zmian w kwocie wynagrodzenia brutto. Wyjątkiem jest
rozdział, w którym analizowany jest
potencjalny wpływ na poziom inwestycji przedsiębiorstw. Rozpatrzono tam
6 scenariuszy zachowania przedsiębiorców w zależności od tego, jak silną
presję będą wywierali pracownicy, żeby
zachować pensję netto na niezmienionym poziomie.

4.1. D
 OCHÓD ROZPORZĄDZALNY
I STOPA OSZCZĘDNOŚCI
Według danych Eurostatu za I kwartał
2018 roku, dochód rozporządzalny Polaków kształtował się na całkowitym
poziomie ok. 508 mld zł22. Jednocześnie
maksymalna suma zmniejszonych wynagrodzeń dla pracowników dotkniętych
nowymi regulacjami to 1,7 mld zł (zob.
rozdział 2.), co stanowi 0,33% dochodów
rozporządzalnych ogółem.

W przypadku stopy oszczędności Polska już teraz znajduje się w trudnej sytuacji. Z dużym prawdopodobieństwem

można zakładać, że proponowane zmiany
przyczynią się do pogorszenia tego stanu. Według danych NBP stopa oszczędności gospodarstw domowych (stosunek
oszczędności do dochodów) w 2017 roku
wyniosła -0,5%, przy trendzie spadkowym
utrzymującym się od końca 2015 roku23.
Oznacza to, że albo konsumenci wydają
swoje wcześniej zaoszczędzone pieniądze, albo zaciągają kredyty konsumpcyjne. Stopa oszczędności Polski (część
dochodu krajowego, która nie jest konsumowana) kształtuje się na poziomie
20,1% i jest jedną z najniższych w Europie. W wartościach bezwzględnych,
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Różnice w wydatkach
Wydatki najzamożniejszych na kulturę są sześciokrotnie wyższe niż najuboższych. Wydatki na
transport oraz edukację są prawie pięciokrotnie
wyższe, a na zdrowie – prawie czterokrotnie.

oszczędności Polski można oszacować na
440 mld zł24. Suma kosztów nowej regulacji, zmniejszająca ogólny poziom
oszczędności o 5,2 mld zł, stanowiłaby
zaledwie 1,2% ogółu oszczędności.
Niski odsetek wpływu tej zmiany nie
oznacza braku poważnych konsekwencji
dla polskiej gospodarki. Najbardziej zamożne osoby dysponują najwyższym dochodem rozporządzalnym. Na podstawie
danych GUS o budżetach gospodarstw
domowych25 można sprawdzić, na co pieniądze wydają najzamożniejsi obywatele.
Część wydatków domowych stanowią

oczywiście drogie akcesoria codziennego
użytku, takie jak obuwie i odzież. W przeciwieństwie do tańszych odpowiedników są one często produkowane w Polsce. Przedsiębiorstwa z branż ubraniowej
i obuwniczej odczują wpływ zmniejszenia
dochodu rozporządzalnego u najlepiej
zarabiających. Restauracje, hotele, kina,
teatry, opery, filharmonie i inne usługi
wpisujące się w kategorię „rekreacja i kultura” w dużej mierze opierają się na istnieniu silnych klas średniej i wyższej, korzystających z ich usług. Są to także branże
z największym odsetkiem firm o polskim
kapitale. Wydatki najzamożniejszych na
kulturę są sześciokrotnie wyższe niż najuboższych. Wydatki na transport oraz
edukację są prawie pięciokrotnie wyższe,
a na zdrowie – prawie czterokrotnie. Tu
również można się spodziewać spadku
dochodów polskich przedsiębiorstw.

4.2. KONSUMPCJA PRYWATNA
I INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW
Zgodnie z danymi GUS spożycie indywidualne gospodarstw domowych wynosi
299,14 mld zł26, natomiast poziom inwestycji przedsiębiorstw wynosi 244,43 mld zł27.
Aby przeanalizować wpływ zmian w ustawie o ZUS na te wielkości stworzono
6 scenariuszy efektów ustawy, które szacowane są w oparciu o przewidywane
reakcje zarówno po stronie pracowników,
jak i pracodawców.
Pierwszą badaną zmienną jest odsetek
pracowników chcących zmienić status
prawny swojego zatrudnienia (głównie
rozpocząć jednoosobową działalność
gospodarczą, tzw. B2B). Poniższa analiza
rozpatruje konsekwencje ustawy dla nowych inwestycji w przypadku, gdy 30%,
50% i 70% pracowników dotkniętych
ustawą zechce zmienić formę swojego zatrudnienia. Drugą badaną zmienną
jest pytanie, jak zachowałyby się strony
umów o pracę, które nie zdecydowały-
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by się przejść na inną formę zatrudnienia. Główne pytanie stanowiło więc, czy
koszty nowej ustawy poniosą pracownicy, godząc się na niższe wynagrodzenia
(wariant status quo), czy też dodatkowe
koszty poniesie pracodawca, podnosząc
pensję brutto do poziomu gwarantującego taką samą pensję netto.
Obliczenia wykonano zgodnie z następującymi założeniami:
liczba pracowników objętych zmianami – 300 tys. osób;
liczba pracowników administracji –
67,2 tys. osób;
p
 ozostali pracownicy – 232,8 tys.
osób;
p
 racownicy administracji nie mają
możliwości przejścia na umowę
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B2B. W scenariuszach założono, że
wszyscy pracownicy administracji pozostaną na umowie o pracę.
W trzech pierwszych scenariuszach
ich wynagrodzenie brutto się nie
zmieni, natomiast spadnie wynagrodzenie netto. W scenariuszach
4., 5. i 6. ich pensje zostaną wyrównane do poziomu netto sprzed wejścia ustawy;
p
 ozostali pracownicy mają możliwość przejścia na samozatrudnienie
lub negocjacji pensji. Dla tej grupy
założono 6 wariantów zależnych od
scenariusza;
s cenariusze różnią się udziałem osób
rezygnujących ze stosunku pracy na
rzecz jednoosobowej działalności
(30%, 50% i 70% – dla pracowników
z wyłączeniem administracji) oraz
reakcją pracodawców na presję pracowników (czy są skłonni wyrównać pensję netto do poziomu sprzed
wejścia w życie ustawy – dla wszystkich pracowników).

SCENARIUSZ 1.:
30% PRZEJŚCIA NA B2B,
POZOSTALI STATUS QUO
Ten wariant jest najbardziej optymistycznym scenariuszem dla budżetu
państwa, pracodawców i ustawodawców – większość dobrze zarabiających
pozostaje na umowie o pracę i nie żąda
od pracodawców wyrównania pensji

netto. W takiej sytuacji pracownicy straciliby łącznie ok. 1,338 mld zł rocznie. To
wpłynęłoby natomiast na wysokość konsumpcji, osłabionej w wyniku zmniejszenia środków rozporządzalnych o ok.
0,45%. Utrudniłoby to wzrost gospodarczy oraz przychody usługodawców
i producentów. Jednocześnie pracownicy zatrudniający podatników dotkniętych zmianami ponieśliby dodatkowe
koszty w wysokości 2,9 mld zł. Oznacza
to barierę na kolejne inwestycje w wysokości 1,19% kwoty inwestycji ogółem.

SCENARIUSZ 2.:
50% PRZEJŚCIA NA B2B,
POZOSTALI STATUS QUO
W tym przypadku koszty po stronie
pracowników wyniosłyby 1,068 mld zł
rocznie, czyli o 0,35% sumy dzisiejszej
konsumpcji gospodarstw domowych.
Jednocześnie przedsiębiorcy ponieśliby
dodatkowe koszty rzędu 2,31 mld zł, co
zmniejszyłoby potencjalne zasoby inwestycyjne o 0,94%

SCENARIUSZ 3.:
70% PRZEJŚCIA NA B2B,
POZOSTALI STATUS QUO
W najkorzystniejszym wariancie dla
pracodawców, czyli przy większości pracowników przechodzących na samozatrudnienie, suma wynagrodzeń pracowników zmalałaby rocznie o ok. 798 mld zł,
co odpowiadałoby za 0,27% spożycia
gospodarstw domowych ogółem. Z kolei dla przedsiębiorców koszty nowej

TABELA 4

Scenariusz 1.:
30% przejścia na B2B, pozostali status quo
Udział pracowników zmieniający zatrudnienie na B2B
Wyrównanie pensji netto przez pracodawcę [tak/nie]
Spadek dochodu rozporządzalnego pracowników
Spadek konsumpcji
Spadek kwoty inwestycji ogółem
Dodatkowe koszty pracodawców

30%
NIE
1,388 mld zł
0,45%
1,19%
2,9 mld zł
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TABELA 5

Scenariusz 2.:
50% przejścia na B2B, pozostali status quo
Udział pracowników zmieniający zatrudnienie na B2B
Wyrównanie pensji netto przez pracodawcę [tak/nie]
Spadek dochodu rozporządzalnego pracowników
Spadek konsumpcji
Spadek kwoty inwestycji ogółem
Dodatkowe koszty pracodawców

50%
NIE
1,068 mld zł
0,35%
0,94%
2,31 mld zł

TABELA 6

Scenariusz 3.:
70% przejścia na B2B, pozostali status quo
Udział pracowników zmieniający zatrudnienie na B2B
Wyrównanie pensji netto przez pracodawcę [tak/nie]
Spadek dochodu rozporządzalnego pracowników
Spadek konsumpcji
Spadek kwoty inwestycji ogółem
Dodatkowe koszty pracodawców

ustawy w takim wariancie zachowań na
rynku pracy osiągają kwotę 1,725 mld zł
i zmniejszają potencjalne zasoby inwestycyjne o 0,94%.

70%
NIE
0,798 mld zł
0,27%
0,94%
1,725 mld zł

wysoko wykwalifikowanych pracowników to rynek globalny. Mobilność wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej
i specjalistów wciąż rośnie, ponad połowa
specjalistów rozważa możliwość wyjazdu
SCENARIUSZ 4.:
do pracy zagranicę28. To wszystko powo30% PRZEJŚCIA NA B2B,
duje, że jeśli pracownicy masowo żądać
POZOSTALI ŻĄDAJĄ
będą wyrównania ich dotychczasowych
WYRÓWNANIA
przychodów netto do poziomu sprzed
WYNAGRODZENIA NETTO
reformy, pracodawcy mogą się na to zgoZ racji charakterystyki analizowanego
dzić, nawet kosztem niższych zysków.
zagadnienia, ten wariant wydaje się być
W przypadku dotychczasowego wyszczególnie istotny. Osoby zarabiające
nagrodzenia średniego brutto dla osób
powyżej 133,4 tysięcy
zarabiających
rocznie
zł rocznie to osoby wypowyżej trzydziestokrotsoce pożądane na rynności przeciętnego wyku pracy, które w swonagrodzenia (17 125 zł
jej branży spotykają się
brutto) pensja netto
z tzw. rynkiem pracowwynosiła ok. 11 383 zł.
nika, a nie pracodawcy,
w zależności od posta- Aby pozostawić wynaco oznacza, że pracowgrodzenie netto na tym
wy pracowników takie samym poziomie po
nik ma stosunkowo silną
koszty poniosą praco- reformie, pracodawca
pozycję
negocjacyjną
dawcy po zniesieniu
względem przedsiębiormusiałby
podwyższyć
stwa. Dodatkowo, rynek
pensję brutto pracownilimitu składek.

5,7

do
mld zł
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TABELA 7

Scenariusz 4.: zmiana wysokości wynagrodzenia
pracowników i kosztów pracodawcy
Wynagrodzenie netto
Wynagrodzenie brutto
Koszty pracodawcy

Aktualnie
11383 zł
17125 zł
19603 zł

Po zniesieniu limitu
11383 zł
17970 zł
21674 zł

Zmiana
0
845 zł
2071 zł

TABELA 8

Scenariusz 4.: 30% przejścia na B2B,
pozostali żądają wyrównania wynagrodzenia netto
Udział pracowników zmieniający zatrudnienie na B2B
Wyrównanie pensji netto przez pracodawcę [tak/nie]
Spadek dochodu rozporządzalnego pracowników
Spadek konsumpcji
Spadek kwoty inwestycji ogółem
Dodatkowe koszty pracodawców
w tym: wynikające z wyrównania pensji netto
wynikające ze zniesienia limitu

ka do ok. 17 970 zł. Taka podwyżka z kolei
oznaczałaby wzrost całkowitych kosztów
etatu z 19 603 zł przed reformą, do 21 674
zł po niej. A to oznacza, że podwyższenie
wynagrodzenie dla 1 pracownika będzie
kosztować przedsiębiorcę już 2 071 zł.
W tej sytuacji, o ile pracownicy końców
praktyce unikają opodatkowania, o tyle
w tym wariancie pracodawcy ponoszą
dodatkowe koszty w wysokości 5,7 mld zł.
Tym sposobem, potencjalna kwota inwe-

30%
TAK
0
0
2,33%
5,7 mld zł
2,43 mld zł
3,27 mld zł

stycji redukowana jest o 2,33% dotychczasowych wydatków na rozwój.

SCENARIUSZ 5.:
50% PRZEJŚCIA NA B2B,
POZOSTALI ŻĄDAJĄ
WYRÓWNANIA
WYNAGRODZENIA NETTO
W tym przypadku przedsiębiorcy znowu ponoszą całkowity koszt wejścia w życie nowych przepisów. Ich przychody zre-

TABELA 9

Scenariusz 5.: 50% przejścia na B2B,
pozostali żądają wyrównania wynagrodzenia netto
Udział pracowników zmieniający zatrudnienie na B2B
Wyrównanie pensji netto przez pracodawcę [tak/nie]
Spadek dochodu rozporządzalnego pracowników
Spadek konsumpcji
Spadek kwoty inwestycji ogółem
Dodatkowe koszty pracodawców
w tym: wynikające z wyrównania pensji netto
wynikające ze zniesienia limitu

50%
TAK
0
0
1,86%
4,55 mld zł
1 ,94 mld zł
2,61 mld zł
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dukowane są o ok. 4,55 mld zł rocznie, co
odpowiada za 1,86% dzisiejszej wielkości
inwestycji prywatnych.

SCENARIUSZ 6.:
70% PRZEJŚCIA NA B2B,
POZOSTALI ŻĄDAJĄ
WYRÓWNANIA
WYNAGRODZENIA NETTO
Ostatni wariant jest najbardziej korzystny dla pracowników. Pracodawcy natomiast ponoszą koszty rzędu 3,4 mld zł.

PODSUMOWANIE
W przeprowadzonej symulacji widać, że
rozwiązaniem najkorzystniejszym dla obu

stron umowy o pracę jest scenariusz 3. Pracownicy w 70% wybierają samozatrudnienie, podczas gdy pozostałe 30% wymaga
na pracodawcach dotychczasowy poziom
zarobków netto. Jest to także wariant najbardziej niekorzystny dla budżetu państwa.
Paradoksalnie – najwięcej dodatkowych
środków Skarb Państwa uzyska, jeśli wszyscy pracownicy będą chcieli uniknąć skutków nowych regulacji, mniejszość przez
przejście na umowy B2B, a większość poprzez pracowniczy nacisk na wyrównanie
dotychczasowej wysokości pensji netto.
Tym samym najlepszy dla budżetu państwa
scenariusz jest jednocześnie najmniej korzystnym dla pracodawców.

TABELA 10

Scenariusz 6.: 70% przejścia na B2B,
pozostali żądają wyrównania wynagrodzenia netto
Udział pracowników zmieniający zatrudnienie na B2B
Wyrównanie pensji netto przez pracodawcę [tak/nie]
Spadek dochodu rozporządzalnego pracowników
Spadek konsumpcji
Spadek kwoty inwestycji ogółem
Dodatkowe koszty pracodawców
w tym: wynikające z wyrównania pensji netto
wynikające ze zniesienia limitu

30%
TAK
0
0
1,39%
3,4 mld zł
1 ,45 mld zł
1,95 mld zł

TABELA 11

Koszty wprowadzenia nowych regulacji dla różnych
analizowanych scenariuszy zachowania pracowników
i pracodawców objętych analizowanymi przepisami.
Wariant 1: Obniżenie wynagrodzenia netto przez pracodawcę
Odsetek przechodzących na B2B
30%
50%
70%
Koszty pracowników
1,337 mld zł
1,068 mld zł
0,797 mld zł
Koszty pracodawców
2,896 mld zł
2,311 mld zł
1,729 mld zł
Suma kosztów
pracowników i pracodawców
4,233 mld zł
3,379 mld zł
2,526 mld zł
Wariant 2: Wyrównanie pensji netto przez pracodawcę
Odsetek przechodzących na B2B
30%
50%
Koszty pracodawcy
5,701 mld zł
4,549 mld zł
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4.3. KONKURENCYJNOŚĆ
MIĘDZYNARODOWA GOSPODARKI
Konkurencyjność zależy nie tylko od
danych makroekonomicznych, ale także
od percepcji danej gospodarki przez inwestorów zagranicznych. Pod uwagę, oprócz
otoczenia makroekonomicznego, brane
są czynniki takie jak: stabilność prawa, nastawienie władz do zagranicznych inwestorów, atrakcyjny system podatkowy oraz
wykwalifikowana i tania siła robocza. Bez
wątpienia nowe regulacje, oprócz wzrostu
kosztów siły roboczej i zmniejszenia atrakcyjności systemu podatkowego, będą miały
także negatywny wpływ na ogólny wizerunek Polski. Szczególnie odbije się to na wysokorozwiniętych branżach zatrudniających
specjalistów (np. branże informatyczna, telekomunikacyjna, finansowa czy doradcza).
W publikowanym corocznie przez Światowe Forum Ekonomiczne Global Competitiveness Report29 pozycja Polski jest niska
(39. miejsce) ze względu na efektywność
polskiego rynku pracy, gdzie w najnowszym rankingu kwalifikujemy się na 78.
miejscu na świecie, za takimi państwami
jak Kazachstan, Botswana czy Peru. Wprowadzenie w życie nowych przepisów

o ubezpieczeniach społecznych najprawdopodobniej jeszcze pogorszy tą pozycję.
Rynek pracy osłabi atrakcyjność dla branż
najbardziej perspektywicznych i wpisanych
w strategię gospodarczą Polski – Strategię
na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Analizując problem oddziaływania
nowej propozycji legislacyjnej na rynek
pracy należy także zauważyć negatywny
wpływ zniesienia górnej granicy podstawy składek dla atrakcyjności zatrudnienia
w sektorze publicznym. Z uwagi na dużo
mniejsze możliwości zmiany form zatrudnienia, wynagrodzenie w sektorze publicznym będzie realnie niższe niż w sektorze prywatnym. Spowoduje to spadek
konkurencyjności tego sektora i utrudni
zatrudnianie najlepszych pracowników do
państwowych instytucji.

78. miejsce na świecie
Polska zajmuje 39. miejsce w rankingu
konkurencyjności gospodarki,
jednak pod względem efektywności
rynku pracy jesteśmy na 78. pozycji.

22 Zob.: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina090&plugin=1 (25.09.2018).
23 Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2017 r., https://www.nbp.pl/publikacje/domowe/domowe_1_2017.pdf (25.09.2018).
24 Zob.: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.CD?end=2017&locations=PL-1W&start=1998 (25.09.2018).
25 Zob.: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/9/11/1/budzety_gospodarstw_domowych_w_2016.pdf (25.09.2018).
26 Zob.: http://stat.gov.pl/banki-i-bazy-danych/sdds/dane-gospodarcze-i-finansowe-dla-polski/ (25.09.2018).
27 Zob.: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (25.09.2018).
28 Pracownicy uciekają na Zachód, http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1020794,praca-za-granica-emigracja-kraj.html (25.09.2018).
29 Zob. https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 (25.09.2018).
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5.1. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA
Sektor nowoczesnych usług biznesowych rozwija się bardzo intensywnie na
całym świecie, również w Polsce. Jest on
jednym z sektorów priorytetowych dla
polskiej gospodarki ze względu na wysoką wartość dodaną, wysoki potencjał rozwoju kapitału ludzkiego oraz transfer zagranicznych technologii. W branży usług
biznesowych przedsiębiorcy kierują swoją
ofertę do innych przedsiębiorców, są więc
typową branżą business to business (B2B).
Obejmuje ona takie działy jak finanse i rachunkowość, księgowość, usługi teleinformacyjne, usługi informatyczne i wiele
innych. Centra usługowe obejmują centra
usług wspólnych (Shared Service Center,
SSC), centra procesów biznesowych, centra outsourcingu procesów IT oraz centra
badawczo-rozwojowe30.

Według raportu ABSL Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2018
centra usług wspólnych charakteryzują
się największym udziałem w strukturze
zatrudnienia (35%) w sektorze usług dla
biznesu. Świadczą one usługi na rynek
krajowy i zagraniczny, w ramach własnej
grupy kapitałowej. Najczęściej są to centra finansowe, księgowe i kadrowe.

Udział usług IT w strukturze zatrudnienia sektora usług biznesowych wynosi 33%. Centra outsourcingu procesów
biznesowych (BPO – 19%) to dostawcy
usług dla klientów zewnętrznych, przede
wszystkim w dziedzinach finansów i księgowości, obsługi klienta, prowadzenia
obsługi kadrowo płacowej oraz administracji związanej z procesem zakupów.
Ostatnią znaczącą grupą firm świadczących nowoczesne usługi biznesowe
stanowią firmy prowadzące działalność
badawczo-rozwojową (R&D) lub posiadające takie komórki wewnątrz przedsiębiorstwa. Ich udział wynosi w strukturze
zatrudnienia 13%.

Na postrzeganie Polski przez zagranicznych inwestorów jako jednego z liderów
nowoczesnych usług dla biznesu wpływają nie tylko niższe niż w krajach zachodnich koszty. Są to również czynniki takie jak
dostępność wykwalifikowanych pracowników, czy ich dobra znajomość języków
obcych. Zatrudnienie w branży znajduje
coraz więcej finansistów. Wpływa na to
obecność 13 z 50 największych banków na
świecie, w tym między innymi HSBC, BNP
Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, UBS,
Goldman Sachs, czy Crédit Suisse31. Dzięki
obecności wielu zagranicznych przedsiębiorstw możliwość zatrudnienia w branży
otrzymują absolwenci licznych szkół i kierunków biznesowych w Polsce.
W Polsce funkcjonuje liczne grono międzynarodowych firm IT, takich jak IBM,
HP Enterprise, Google, Luxoft, czy Nokia.
W gronie tym znajdują się także polskie
przedsiębiorstwa, w tym największe, takie
jak Comarch, Grupa Asseco, czy szybko rozwijający się CD Projekt (wzrost giełdowej
wyceny spółki rok do roku to ponad 72%32).

WYKRES 6

Struktura zatrudnienia w centrach usług
w Polsce w podziale na typ

Centra usług
wspólnych (SSC)

13%
35%

Centra outsourcingu
procesów IT

19%

Centra procesów
biznesowych
32%

Centra badawczo-rozwojowe

Źródło: Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2018.
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74%
W ciągu najbliższego roku aż 74%
przedsiębiorstw
z sektora usług biznesowych planuje
poszerzyć swoją
działalność

Wśród nowych firm, które w ostatnich
latach zdecydowały się na outsourcing
usług do Polski, możemy znaleźć światowych liderów w swoich branżach takich
jak JP Morgan, Discovery Communications
(Warszawa), Commerz System (Łódź), Kimberly-Clark i InfinityWard (Kraków). Z badań
przeprowadzonych przez ABSL wśród firm
sektora usług biznesowych w ciągu najbliższego roku aż 74% przedsiębiorstw planuje poszerzyć swoją działalność . Wielkość
zatrudnienia na początku 2019 roku ma
przekroczyć 300 tys. pracowników. Tylko
w ciągu ostatnich dwóch lat powstało w tej
branży 65 tysięcy nowych miejsc pracy.

Jak wskazuje raport ABSL:
„W I kw. 2018 roku w Polsce funkcjonowało 1 236 centrów usług BPO, SSC, IT,
R&D (polskich i zagranicznych), zatrudniających łącznie 279 tys. osób. Wśród
831 firm, które posiadają swoje centra
usług, 10% (83 inwestorów) to przedsiębiorstwa z listy Fortune Global 500
(2017).”
„W 839 centrach zagranicznych
w Polsce pracuje obecnie 225 tys. osób.
W okresie od I kw. 2017 roku do I kw.
2018 roku firmy zagraniczne stworzyły
29 tys. nowych miejsc pracy, co oznacza
przyrost zatrudnienia na poziomie 15%.”

WYKRES 7

Liczba pracowników zatrudnionych w zagranicznych centrach
usług wspólnych w Polsce
300
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I kw. 2018 I kw. 2019 –
szacunkowo

Źródło: Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2018.

5.2. ROLA SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH
W STRATEGII ODPOWIEDZIALNEGO
ROZWOJU
Jednym z głównych wyzwań postawionych w przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
(SOR)33 jest wprowadzenie gospodarki na
wyższy stopień konkurencyjności poprzez
wykorzystanie szans stwarzanych przez
nowe technologie. Innowacyjność oraz
większe wydatki na badania i rozwój (B+R)

38

to czynniki, na których, w długiej perspektywie, opierać się będzie polski wzrost gospodarczy. Wprowadzanie innowacji jest
fundamentalnym czynnikiem wpływającym na pozycję firm na rynku, gdyż, jak
zauważają autorzy SOR:
„Wysoka innowacyjność spowoduje, że podmioty gospodarcze będą uzy-
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skiwać więcej ze sprzedaży produktów
(udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych wzrośnie odpowiednio z 3,3% w 2014 roku, 4% w 2020 roku
i 6% w 2030 roku), co przełoży się na wyższe
wydatki na B+R oraz wyższe wynagrodzenia. Zwiększenie innowacyjności polskich
przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych jest niezbędne dla stworzenia nowych przewag konkurencyjnych.”
Jednym z celów gospodarczych
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju jest „trwały wzrost gospodarczy,
oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną”. Wśród wskaźników oceniających realizację tego celu
jest „zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym i zagranicznym”.

Obecnie, jak wskazują dane GUS, wydatki na badania i rozwój stanowią jedynie
1% PKB, a tylko 13% MŚP wprowadza innowacje (średnia w UE to 31%). Wyłącznie 8,5% wartości eksportu ma charakter innowacyjny. Jednym z obszarów,
gdzie wydatki na B+R są największe, jest
właśnie sektor usług biznesowych. Nakłady na B+R w tym sektorze będą kluczowe dla zwiększenia innowacyjności,

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO
ROZWOJU DO ROKU 2020
(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.), STR. 10.
„Wysoka innowacyjność spowoduje, że podmioty gospodarcze będą uzyskiwać więcej ze sprzedaży produktów (udział
przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych
przedsiębiorstw usługowych wzrośnie odpowiednio z 3,3%
w 2014 roku, 4% w 2020 roku i 6% w 2030 roku), co przełoży się na wyższe wydatki na B+R oraz wyższe wynagrodzenia. Zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw na
rynku krajowym i rynkach zagranicznych jest niezbędne dla
stworzenia nowych przewag konkurencyjnych.”

a w konsekwencji wprowadzenia gospodarki na wyższy poziom. Zauważone jest
to również w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:

„W nowoczesnej gospodarce liczą się
także nowoczesne usługi, w szczególności te oparte na wiedzy. Silna konkurencja międzynarodowa dotyczy obecnie
nie tylko towarów, lecz również usług.
Rola tych ostatnich rośnie bardzo szybko
i o potencjale eksportowym kraju zaczynają decydować także usługi informatycz-

TABELA 12

Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
na rynku krajowym i rynkach zagranicznych
Wskaźnik

Jednostka Wartość bazowa
Wartość
miary
w roku 2015
w roku 2020
Udział przychodów netto ze sprzedaży
%
8,8
10,0
produktów innowacyjnych (nowych lub 		
– przemysł
– przemysł
istotnie ulepszonych) w przychodach
netto ze sprzedaży produktów, towarów
%
3,3
4,0
i materiałów w przedsiębiorstwach 		
– usługi
– usługi
przemysłowych i usługowych

Wartość
w roku 2030
14,6
– przemysł
6,0
– usługi
34

Źródło: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju .
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ne, badawczo-rozwojowe czy
rzone, a udział sektorów wysokiej
z dziedziny rozrywki. W naszej
techniki oraz usług jest znacznie
prognozie, udział sprzedaży proponiżej średniej unijnej.”
duktów innowacyjnych w przeZgodnie z założeniami SOR,
myśle rośnie do 14% w 2030 roku
aby to zmienić, konieczna jest
(wobec 8,8% w 2014), a w usłuimplementacja działań na rzecz
30%
gach do 6% (wobec 3,3% w 2012).”
inteligentnej
reindustrializacji.
Automatyka maszyn
Niewątpliwie wynika z tego, iż i budynków, cyber- Jej efektem będzie nasycenie
nowoczesny i innowacyjny sekprzemysłu wysokowartościowybezpieczeństwo,
tor usług biznesowych stanowi gry komputerowe mi usługami (B+R, wzornictwo,
integralną część SOR. Równo- czy bioinformatyka design, teleinformatyka) w celu
– dziś odpowiacześnie w strategii podkreślone
zwiększenia udziału innowacyjdają one za ponad
jest szczególne znaczenie usług
nych produktów36. Otworzy to
30% zatrudnienia
informatycznych jako moto- w sektorze nowo- możliwość ekspansji zagraniczrów polskiej gospodarki, w tym
nej, realizowanej poprzez eksport
czesnych usług
głównie sektor specjalistycznych
towarów i usług zaawansowabiznesowych.
technologii teleinformatycznych
nych technologicznie. W kon(np. fintech, automatyka masekwencji będzie to stanowić
szyn i budynków, cyberbezpieczeństwo,
czynnik, pomagający przedsiębiorstwom
gry komputerowe czy bioinformatyka)35.
efektywnie pomnażać swój kapitał.
Już dziś odpowiadają one za ponad 30%
„Źródłem nowych przewag musi być
zatrudnienia w sektorze nowoczesnych
tworzenie wysokiej wartości dla klienta.
usług biznesowych.
W nowym modelu, będącym połączeniem
Kolejnym wyzwaniem stojącym przed
działań horyzontalnych i sektorowych, cepolską gospodarką jest proces reindustrialem jest stały wzrost produktywności polizacji. Obecna struktura, na czele z przeprzez budowanie ramowych warunków
mysłem, oparta jest przede wszystkim na
dla lepszej samoorganizacji ekosystemów
tradycyjnych sektorach wytwarzających
technologiczno-przemysłowych.” 37
produkty o niskiej wartości dodanej. Jak
Niezależnie od branży oraz skali dziawskazuje SOR, „niska innowacyjność gołalności, nowoczesny przemysł będzie
spodarki skutkuje słabą konkurencyjnością
potrzebował sektora usług dostosowafirm w skali globalnej. Polski eksport zdonych do swoich potrzeb. W długookresominowany jest przez towary niskoprzetwowej perspektywie na znaczeniu zyska programowanie systemów informatycznych
w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz
ich późniejsza obsługa. Jednocześnie,
STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO
wraz z wysokim stopniem wymiany techROZWOJU DO ROKU 2020
nologiczno-produktowej, nie bez znacze(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.), STR. 56.
nia będzie obsługa finansowo-rachunkowa czy kadrowa.
„kapitał ludzki o odpowiednio wysokich kompetencjach
Kolejnym znaczącym celem wskazai kwalifikacjach dostosowanych do wyzwań zmieniającej się
nym w Strategii na rzecz Odpowiedzialrzeczywistości stanowi jeden z nieodzownych warunków
nego Rozwoju jest powiększanie kapitału
szybkiego rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości
ludzkiego. Odpowiednie wykształcenie
życia obywateli. Kluczowe jest wydobywanie potencjału
i przygotowanie zawodowe pracowników
wiedzy, umiejętności i kreatywności, która pozwala na realistoją u podstaw możliwości transformazację aspiracji zawodowych, umożliwia adaptację do ciągle
cyjnych polskiej gospodarki. Jak wskazują
pojawiających się zmian w gospodarce oraz jest niezbędna
autorzy SOR: „kapitał ludzki o odpowieddla tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań.”
nio wysokich kompetencjach i kwalifikacjach dostosowanych do wyzwań zmie-
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niającej się rzeczywistości stanowi jeden
z nieodzownych warunków szybkiego
rozwoju gospodarczego oraz poprawy
jakości życia obywateli. Kluczowe jest
wydobywanie potencjału wiedzy, umiejętności i kreatywności, która pozwala na
realizację aspiracji zawodowych, umożliwia adaptację do ciągle pojawiających się
zmian w gospodarce oraz jest niezbędna
dla tworzenia nowych, innowacyjnych
rozwiązań.”38
Aktualnie istotnym problemem w Polsce jest zbyt mała liczba dobrze wynagradzanych, kreatywnych miejsc pracy, gwarantujących równocześnie samorealizację

zawodową oraz generujących wysoką
wartość dodaną dla gospodarki39. W niewielkim stopniu problem ten dotyczy jednak sektora usług biznesowych, w którym
zatrudnienie znajduje duża część absolwentów uczelni wyższych. Dzięki międzynarodowemu otoczeniu sektora są oni
w stanie zdobyć niezbędne doświadczenie oraz kwalifikację, które wpływają na
efektywność ich pracy, a co za tym idzie
– tworzenie większej wartości dodanej dla
gospodarki. Wraz z wyższą specjalizacją
i produktywnością wykonywanej pracy,
osoby zatrudnione w tym sektorze mogą
liczyć na stosunkowo wysokie zarobki.

5.3. WPŁYW MAKROEKONOMICZNY
ORAZ ZAGROŻENIA DLA SEKTORA
SPOWODOWANE ZMIANĄ USTAWY
Sektor usług biznesowych jest jednym
z najbardziej narażonych na proponowane zniesienie limitu składek ZUS. Zatrudnia on bowiem wielu specjalistów oraz
doświadczonych menadżerów, których
zarobki często przekraczają obecny limit
trzydziestokrotności miesięcznej pensji,
który wynosi w 2018 roku 11 107,5 zł brutto
miesięcznie40. Według raportu ABSL Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych
w Polsce 2018 niemalże dla każdej z branży usług zatrudnieni w niej menadżerowie
wyższego szczebla mogą liczyć na zarobki

rzędu minimum 10 tys. zł brutto miesięcznie. Dla większości przypadków przedział
ten mieści się w pomiędzy 14-20 tys. zł
brutto. Oznacza to, iż jest to grupa, którą
w szczególności obejmą proponowane
przez rząd zmiany.
Co istotne, wysokość zarobków na
szczeblu menadżerskim nie jest w znacznym stopniu uzależniona od lokalizacji.
Dla przykładu wynagrodzenie zarządzającego projektem w branży IT waha się
w zależności od badanego miasta jedynie o +/- 10%. W efekcie pracodawca musi

TABELA 13

Wynagrodzenia brutto wyższych menadżerów zatrudnionych w sektorze usług
biznesowych ze względu na wybrane branże oraz miejsce pracy.
Stanowisko
Finanse
i Rachunkowość
Bankowość
IT
B+R

Warszawa Wrocław

Kraków

15-23 tys. 16,5-24 tys. 14-20 tys.
15-25 tys. 14-23 tys.
13,5-22 tys. 12-22 tys.
14-21 tys. 15-20 tys.

Poznań

Łódź

Lublin

Rzeszów

15-22 tys.

13-18

10-16 tys.

9-12 tys.

b/d
11-19 tys.
b/d

b/d
11-20 tys.
b/d

14-20 tys. 14-20 tys. 11,5-19 tys.
12-22 tys. 13,5-22 tys. 11-20 tys.
15-20 tys. 14-20 tys. 12-18 tys.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2018
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42%

zapłacić wysokiej klasy
ekspertowi
określoną
stawkę, niezależnie od
regionu.
o tyle wzrosły zarobki
Tymczasem wynaw branży IT w Polsce
grodzenia w dynamicznym sektorze usług bizw ciągu ostatnich
nesowych rosną niemal
dwóch lat.
tak samo szybko, jak cała
branża. Według danych zgromadzonych
przez Randstad Polska zarobki w branży
IT w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosły
o ponad 40%. W innych obszarach usług
biznesowych, choć wzrosty nie są aż tak
gwałtowne, również są one odczuwalne.
W porównaniu do zeszłego roku zarobki w dziale obsługi klienta wzrosły o 11%,
w bankowości oraz finansach i rachunkowości o 6%, a w kadrach o 4%.
Przyglądając się bliżej branży usług
informatycznych zauważyć można, że
stosunkowo wysokie wynagrodzenia
oferowane są już dla osób posiadających niewiele ponad 3 lata doświadczenia. Pracownicy na stanowiskach takich
jak developer, system analyst, czy tester mogą liczyć na zarobki na poziomie
18 tys. zł brutto miesięcznie nawet już po
3 latach pracy. Jak wskazują dane Eurostatu za drugi kwartał 2017 roku, w Pol-

sce zatrudnienie w branży IT znalazło
już 211 tys. osób41, a w samych sektorze
usług biznesowych pracuje około 80 tys.
informatyków42. To jednak wciąż za mało
w stosunku do rosnących potrzeb rynku.
W konsekwencji postępujące niedostosowanie popytu do podaży wpływa na
poziom wynagrodzeń. Według danych
opracowanych przez firmę z branży doradztwa HR Sedlak&Sedlak, już co czwarty programista deklaruje, iż zarabia powyżej 9 tys. zł brutto43. Bardzo podobne
dane prezentuje raport HAYS, według
którego minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto specjalistów z branży IT
i telekomunikacji wynosi od 7 tys. zł do
18 tys. zł, a dla większości posad od 10 do
14 tys. zł44. Potwierdza to fakt, iż sektory
usług informatycznych, bankowości oraz
finansów i rachunkowości są najbardziej
narażonymi na dodatkowe obciążenia
pod względem proponowanych zmian.
Rynek usług globalnych znacząco się
zmienia, a jego wartość w ciągu ostatnich 4 lat wzrosła o 34 mld dolarów. Według danych Everest Group, pod koniec
2017 roku rynek ten wyceniany był na
185 mld zł, ze skumulowanym rocznym
wskaźnikiem wzrostu wynoszącym 7%.
Największymi beneficjentami outsourcin-

WYKRES 8

Wzrost wynagrodzeń w wybranych kategoriach
usług biznesowych w Polsce [%]
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Źródło: Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2018.
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gu, czyli przenoszenia części procesów do
innych krajów, są kraje dynamicznie rozwijające się, w tym Polska. Polska od wielu
lat jest strategiczną lokalizacją dla wielu
zagranicznych firm, dzięki czemu część
kapitału inwestowana jest w naszym kraju.
Główne powody przyciągające inwestorów do naszego kraju zmieniały się na
przestrzeni lat. Początkowo podstawowym atutem polskiej gospodarki były niewątpliwie niskie koszty. Jednakże w ciągu ostatnich 15 lat na znaczeniu zyskały
dobra infrastruktura, wykształcona kadra
oraz dobra znajomość języków obcych.
Niestety zawiły i często zmieniający się
system podatkowy i emerytalny, a także trudności administracyjne wpływają
negatywnie na postrzeganie Polski jako
kraju atrakcyjnego inwestycyjnie. Nawet
niewielki spadek konkurencyjności narodowej gospodarki może spowodować,
iż będziemy mieli coraz mniejszy udział
w wzrastającym globalnie rynku usług.
Zwiększone obciążenia, zarówno
pracownika, jak i pracodawcy, zmuszą
obie strony do szukania alternatyw. Ze
względów ekonomicznych, aby uniknąć płacenia wysokich składek, można
spodziewać się, że w najbliższym czasie wiele osób zarabiających powyżej
ustalanej rokrocznie górnej granicy składek ZUS przejdzie na samozatrudnienie
lub w części na cywilno-prawną formę
umowy. Już dziś firmy coraz częściej
korzystają z usług niezależnych wykonawców, freelancerów oraz osób pracujących na zlecenie. Zwiększenie kosztów
po stronie pracodawcy jedynie wzmocni
tę tendencję. Część zagranicznych firm
rozpocznie również poszukiwania innych opcji optymalizacji kosztów, np.
poprzez wykorzystanie swoich międzynarodowych oddziałów. Niestety tym
bardziej zmiana ta dotknie rodzime firmy, w szczególności w branży usługowej, które nie mając globalnych możliwości optymalizacji kosztów, zostaną
zmuszone do poniesienia większych obciążeń. Ponadto w Polsce coraz bardziej
znaczącym jest zwrot w kierunku rynku

WYKRES 9

Wartość rynku usług globalnych [mld USD]
i wzrost rok do roku
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Źródło: Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2018.

pracownika, co oznacza, iż ze względu
na wysoki popyt na pracę coraz częściej to pracownik ma silniejszą pozycję negocjacyjną względem pracodawcy. Szybko wzrastające wynagrodzenia
sprawiają, że szybko rosną także koszty
ponosi ponoszone przez pracodawców.
Wraz ze zmianami, aby nie stracić wykwalifikowanej kadry, będą oni dodatkowo zmuszeni przejąć znaczną część
nowych obciążeń.
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5.4. WPŁYW USTAWY NA LOKOWANIE
INWESTYCJI SEKTORA USŁUG
BIZNESOWYCH W POLSCE
lów wskazanych w Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. W nowej
perspektywie rozwoju jej atrakcyjność ma
być wzmacniana nie tylko poprzez niskie
koszty, ale także poprzez budowanie silnej polskiej marki. Niestety, mimo rosnącego znaczenia wykształconej kadry oraz
rozbudowanej infrastruktury, to koszty są
jednym z ważniejszych czynników przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Spadek konkurencyjności tego czynnika,
w szczególności przy zatrudnianiu kadry
menadżerskiej, może spowolnić niektóre
decyzje inwestycyjne. Wzrost obciążeń
związanych z zatrudnieniem wykwalifikowanych menadżerów może nie tyle wpłynąć na obecne funkcjonowanie firm, co
sprawić, iż zatrudnienie kolejnej osoby na
podobnym stanowisku będzie wymagało podjęcia decyzji poprzedzonej głębszą
analizą. Na zmianie ucierpią także polskie

W badaniach przeprowadzonych przez
A.T. Kearney – globalną firmę konsultingową
– w 2016 roku Polska zyskała miano najbardziej atrakcyjnego kraju w Europie dla outsourcingu (dokładne tłumaczenie z angielskiego)45. Istotny wpływ na wysoką pozycję miała
wykwalifikowana kadra oraz dobre otoczenie
biznesowe. Wszystko to sprawia, iż Polska
jest atrakcyjnym krajem do inwestowania,
który cechuje się wysokim procentem bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Według szacunków fDiMarkets, w 2017
roku inwestorzy zadeklarowali uruchomienie w Polsce projektów wartych
14,8 mld dolarów47.

Wysoka konkurencyjność naszej gospodarki to także jeden z głównych ce-

WYKRES 10

10 najbardziej atrakcyjnych dla outsourcingu państw w Europie*
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*Wykres przedstawia wartości wskaźnika Global Service Location Index, którego maksymalna wartość wynosi 10.
Maksymalne wartości dla poszczególnych składowych: atrakcyjność finansowa – 4, kapitał ludzki – 3, środowisko biznesowe – 3.
Wyższa wartość wskaźnika oznacza większą atrakcyjność dla outsourcingu danego państwa.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie A.T. Kearney 2016 .
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WYKRES 11

Prognozowana zmiana zatrudnienia w centrach usług w Polsce
w zależności od scenariusza [w tys. pracowników]
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firmy, którym trudniej będzie konkurować
w Europie.
Mniejsze nakłady inwestycyjne w sektorze usług biznesowych skutkować mogą
spowolnieniem tempa wzrostu zatrudnienia. Według optymistycznego scenariusza,
opracowanego na potrzeby raportu ABSL,
w ciągu najbliższych dwóch lat w tym
sektorze gospodarki mogą powstać ponad
84 tys. nowych miejsc pracy. W wariancie
konserwatywnym (zakładającym wzrost
liczby zatrudnionych na poziomie 7%)
będzie to 41 tys. miejsc pracy. To różnica
43 tysięcy nowych miejsc pracy; mimo
że wpływ na ostateczny wynik ma wiele
innych czynników, to wyższe obciążenie
przy stwarzaniu nowych miejsc pracy nie
jest czynnikiem przyśpieszającym proces
wzrost zatrudnienia.
Według przyjętych w Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju założeń, polska gospodarka ma systematycznie zwiększać eksport, a polskie przedsiębiorstwa
mają aktywniej inwestować za granicą poprzez wytwarzanie bardziej zaawansowanych technologicznie produktów i usług.
„Intensyfikacja działalności eksportowej i inwestycyjnej pozwoli polskim
przedsiębiorstwom na osiąganie: większych i zdywersyfikowanych przychodów,

wyższej wydajności i rentowności oraz
lepszego poziomu technologicznego, co
przełoży się na poprawę ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych.”48

W sektorze usług biznesowych już dziś
dominuje eksport. Według danych ABSL
najważniejszymi państwami docelowymi, na rzecz których świadczone są
usługi realizowane w Polsce od kilku lat,
niezmiennie są Niemcy, Wielka Brytania
i USA49. Polska, jako nabywca wytwarzanych przez siebie usług, znajduje się dopiero na czwartym miejscu. Potwierdza
to fakt, iż jest to w dużej części sektor
nastawiony na eksport, dlatego tak istotnym jest jego wzmacnianie. Stwarzanie
dodatkowych barier może negatywnie
wpłynąć na poziom wymiany handlowej
między Polską, a innymi krajami.

84 tys.

W sektorze usług biznesowych może powstać ponad
84 tys. nowych miejsc pracy.
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5.5. POŚREDNI I BEZPOŚREDNI
WPŁYW ZMIAN WYWOŁANYCH
USTAWĄ NA REALIZACJĘ CELÓW
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
W SEKTORZE USŁUG BIZNESOWYCH
Wskazane we wcześniejszych częściach raportu skutki proponowanych
zmian mają charakter bezpośredni. Warto
jednak zastanowić się nad efektami długofalowymi, które mogą wpłynąć pośrednio
nie tylko na branżę usług biznesowych,
ale na cały rynek pracy.
Jak wielokrotnie podkreślano, zniesienie limitu składek odprowadzanych
do ZUS niewątpliwie wpłynie na większe
obciążenie sektora usług biznesowych.
Wyższe koszty przedsiębiorstw oznaczają
mniejsze korzyści dla potencjalnych pracodawców, a w efekcie – zmniejszenie
konkurencyjności polskiej gospodarki,
szczególnie w sektorze usług, w którym
koszty osobowe mają kluczowe znaczenie dla oferowanej ceny. W sposób istotny koliduje to z przyjętym w SOR celem,
aby dzięki większej konkurencyjności
wzmacniać potencjał wysoko wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Spadek
atrakcyjności z punktu widzenia inwestorów oznaczać może również mniejsze
środki w ramach bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), a w związku
z tym – wolniejsze tempo rozwoju sektora oraz brak wykorzystania potencjału
eksportowego.
Większe obciążenia mogą w szczególności dotknąć branżę usług informatycznych, która, na tle pozostałych sektorów,
charakteryzuje się wysokim poziomem
innowacyjności. W związku ze zmianami,
wydatki na B+R w tej branży mogą zostać
ograniczone. W konsekwencji poziom innowacyjności przedsiębiorstw, na który
kładzie się szczególny nacisk w SOR, może
zostać pomniejszony. Wyższe staną się
też koszty pozyskiwania doświadczonych
specjalistów zza granicy i menadżerów
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z doświadczeniem międzynarodowym,
co ograniczy transfer know-how i osłabi
braincirculation.
Brak perspektywy znaczącego awansu,
a tym samym stałego wzrostu zarobków,
jest niejednokrotnie czynnikiem istotnym
przy podejmowaniu decyzji o emigracji.
Podkreślając, iż wciąż rozmawiamy o stosunkowo niewielkiej liczbie osób najlepiej
zarabiających, należy pamiętać, że są to
osoby najlepiej wyceniane ze względu na
swoje umiejętności i doświadczenie. Ich
utrata nie skutkuje wyłącznie brakiem jednostkowym, ale stratą wykwalifikowanych
ekspertów dla całej gospodarki. Zgodnie
z SOR, w Polsce należy stwarzać warunki
i zachęty dla Polaków, tak aby mogli oni
znaleźć alternatywę dobrej pracy w ojczystym kraju. Spadek poziomu zarobków na
wyższych stanowiskach i wzrost obciążeń
finansowych przedsiębiorców może przełożyć się na spowolnienie przyznawania
awansów, co skutkuje mniejszą satysfakcją
i motywacją pracowników oraz zwiększeniem ich mobilności międzynarodowej.
Drogie w utrzymaniu wysokie stanowiska kadry menadżerskiej mogą powodować rezygnację ze stwarzania nowych
etatów na najwyższych szczeblach. Bez
wykwalifikowanych specjalistów powstają trudności w tworzeniu i rozwijaniu
nowych technologii, co pośrednio może
przyczynić się do utknięcia w tak zwanej
pułapce średniego rozwoju. Jest to stan,
w którym gospodarka, która nie wytwarza
innowacji, nie wykorzystuje pełni swojego
potencjału i nie jest w stanie rozwinąć się
ponad przeciętność. Jest to jedno z największych zagrożeń wskazanych przez
autorów SOR. Bardziej rzeczywistym skutkiem wprowadzonych zmian będzie nato-
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miast spowolnienie wzrostu płac u najlepiej zarabiających.
Ze wszystkich wskazanych wcześniej
skutków najbardziej prawdopodobnym
jest jednak ucieczka w inne formy zatrudnienia, a co za tym idzie – zmiana struktury zatrudnienia w sektorze usług biznesowych. Wraz z niekorzystnymi zarówno
dla pracownika, jak i pracodawcy zmianami, obydwie strony będą poszukiwać
alternatyw w celu optymalizacji kosztów.
Najbardziej intuicyjnym rozwiązaniem
jest przejście na samozatrudnienie i realizowanie tych samych obowiązków,

jednak w formie B2B. W konsekwencji
zwiększy to liczbę jednoosobowych działalności gospodarczych, co wraz z zaproponowanymi od nowego roku zmianami
(w tym np. tzw. „małym ZUS-em”) stworzy
dodatkowe obciążenie dla budżetu państwa. Kolejnym bardzo ważnym w tym
kontekście skutkiem pośrednim jest coraz większe marginalizowanie zatrudnienia w formie umowy o pracę. Już, w celu
uniknięcia wielu obciążeń, zawierana jest
duża liczba umów o charakterze cywilno
-prawnym, które nie gwarantują pracownikom tylu praw, ile przysługuje w ramach

TABELA 14

Skutki bezpośrednie i pośrednie zmiany w porównaniu do celów wskazanych
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Cele wskazane w SOR
Skutki bezpośrednie
Wysoka konkurencyjność
Wyższe koszty pracodawcy
		
Zwiększenie poziomu eksportu
Mniej inwestycji krajowych
produktów i usług
i zagranicznych
zaawansowanych technologicznie
		
Wysoki poziom innowacyjności
Wyższe obciążenia branży
przedsiębiorstw
technologicznej, nowoczesnych
usług, nowoczesnej produkcji
Inwestycja w kapitał ludzki/
Wyższe koszty zatrudnienia
zwiększanie poziomu wiedzy
doświadczonych menadżerów
z kraju i z zagranicy
Zachęcanie Polaków
Brak perspektywy wysokich
do powrotu z emigracji
awansów młodych
i ambitnych menadżerów
Wzrost dochodu Polaków
Spadek poziomu zarobków
na najwyższych stanowiskach
Zwiększenie liczby kreatywnych
Awersja w stwarzaniu
i wysoko wynagradzanych
dla wykwalifikowanej
miejsc pracy
i doświadczonej kadry
Utrzymanie równowagi
Zmiana struktury zatrudnienia
budżetowej
w kierunku samozatrudnienia
		
		
		
Odpowiedzialne prowadzenie
Zmiana struktury
biznesu z poszanowaniem
zatrudnienia
praw pracowników		

Skutki Pośrednie
Spadek konkurencyjności
polskiej gospodarki
Wolniejsze od potencjalnego
tempo rozwoju sektora
/strata potencjalnego
wyższego poziomu eksportu
Mniejsze nakłady na B+R
/mniejsza
innowacyjność
Mniej wzorców do
czerpania know-how
Zwiększanie tendencji
migracyjnej wysokiej
kadry zarządzającej
Brak motywatorów
do zwiększania zarobków
Rozwój wyłącznie technologii
średniego szczebla
– pułapka rozwojowa
Niższe wpływy do ZUS i PIT
Więcej MŚP – wyższe koszty
administracyjne oraz wyższe
obciążenie dla budżetu
(w ramach przyznawanych ulg)
Marginalizacja
umowy o pracę
Źródło: opracowanie własne.
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zabezpieczonej kodeksem pracy umowy
o pracę. Z punktu widzenia pracownika to
umowa o pracę jest formą gwarantującą
jak największą stabilność zatrudnienia,
co pozwala na odpowiedzialne i zdrowe
stosunki pomiędzy pracodawcą a pra-

cownikiem, według z góry określonych
w kodeksie pracy reguł. Kolejne działania
marginalizujące tę formę zatrudnienia
sprawiają, iż poziom zabezpieczenia Polaków przed ewentualną utratą pracy będzie
coraz niższy.

5.5. ZGODNOŚĆ ZMIAN ZE STRATEGIĄ
ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU
– 7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH USTAWY
PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU
Największym wskazanym zagrożeniem
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju jest tzw. pułapka średniego rozwoju. Jest to zjawisko stagnacji gospodarczej lub nawet recesji, które spowodowane
jest wyczerpaniem się dotychczasowych
motorów wzrostu gospodarki. Jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne w krajach szybko rozwijających się i aspirujących do dogonienia krajów rozwiniętych.
Zwiększanie kosztów branży technologicznej, która odpowiadać ma za nowe źródło
wzrostu polskiej gospodarki, może skutkować mniejszym stopniem jej innowacyjności lub przeniesieniem działalności in-

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO
ROZWOJU DO ROKU 2020
(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.), STR. 25.
„Obecnie obserwujemy wyczerpywanie się dotychczasowych dźwigni wzrostu i konkurencyjności. Bez zbudowania
nowych, Polska utknie w gronie krajów o średnim dochodzie, dlatego potrzebne są nowe lokomotywy rozwoju.
Istotą wyzwania jest kontynuowanie wzrostu produktywności przy zasadniczym zwiększeniu poziomu wynagrodzeń,
bez znaczącej utraty konkurencyjności. Skuteczna realizacja
koncepcji wzrostu opartego na płacach (wage-ledgrowth)
w krótkim okresie korzystnie wpłynie na poziom koniunktury
gospodarczej, zaś w dłuższym okresie mogłaby przełożyć
się na przyspieszenie procesu modernizacji gospodarki.”
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nowacyjnej do innych krajów Europy. Aby
pozyskać nowe źródła wzrostu dla polskiej
gospodarki potrzebne jest stwarzanie coraz
większej liczby wysoko wynagradzanych
miejsc pracy - tak aby stwarzać możliwość
zatrudnienia wykwalifikowanej kadry.
Według SOR:
„Obecnie obserwujemy wyczerpywanie się dotychczasowych dźwigni wzrostu i konkurencyjności. Bez zbudowania
nowych, Polska utknie w gronie krajów
o średnim dochodzie, dlatego potrzebne
są nowe lokomotywy rozwoju. Istotą wyzwania jest kontynuowanie wzrostu produktywności przy zasadniczym zwiększeniu poziomu wynagrodzeń, bez znaczącej
utraty konkurencyjności. Skuteczna realizacja koncepcji wzrostu opartego na płacach (wage-ledgrowth) w krótkim okresie
korzystnie wpłynie na poziom koniunktury gospodarczej, zaś w dłuższym okresie
mogłaby przełożyć się na przyspieszenie
procesu modernizacji gospodarki.”50

BRAK WYSTARCZAJĄCYCH
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Zastrzeżenia, które można podnosić
wobec proponowanej nowelizacji dotyczą nie tylko jej skutków, ale także sposobu wprowadzenia zmian. Ustawa przeszła
przez proces legislacyjny w ekspresowym
tempie – całość począwszy od rozpoczęcia prac w sejmie poprzez wprowadzenie
poprawek senatu i ostateczne przesłanie
ustawy do prezydenckiego gabinetu zajęła

ROZDZIAŁ 5

nieco ponad miesiąc. Przed wniesieniem
projektu do Sejmu nie została zakończona
procedura opiniowania przez uprawnione
do tego organizacje pracodawców, związki
zawodowe oraz Radę Dialogu Społecznego.
Wątpliwości wobec poprawności przeprowadzonych konsultacji społecznych podniósł także prezydent odsyłając tym samym
nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego.
Jasnym jest, że w tym przypadku głos pracodawców, którzy sprzeciwiali się zmianom,
nie został wysłuchany. W Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju dużą uwagę
przywiązuje się do tego, aby przeprowadzane zmiany gospodarcze były wprowadzane
wyłącznie poprzez aktywny dialog społeczny. Omawiany przykład wskazuje, że ustawodawca nie stworzył wystarczającej przestrzeni dla takiego dialogu.
Według SOR:
„Dotychczasową słabością państwa
było słabe wykorzystanie debaty strategicznej oraz dialogu społecznego, co przy
prowadzeniu aktywnej polityki rozwoju
jest kluczowym czynnikiem akceptacji
zmian wprowadzanych przez rząd.” 51
„Istotą zmian w tym zakresie będą: deregulacja, usprawnienie systemu prawnego, w tym stabilne i przewidywalne
otoczenie prawne, oraz racjonalizacja
procesów legislacyjnych, w tym partnerstwo głównych podmiotów instytucjonalnych, korporacyjnych i społecznych.” 52

GENEROWANIE DODATKOWYCH
KOSZTÓW W WYSOKO
WYSPECJALIZOWANYCH
BRANŻACH – GŁÓWNIE IT
I USŁUGACH BIZNESOWYCH
Proponowane zmiany generują dodatkowe koszty przede wszystkim dla najbardziej zyskownych i zaawansowanych
technologicznie sektorów gospodarki,
w tym głównie sektora IT. Rzetelnie wykonywane w Polsce usługi informatyczne
coraz częściej odpowiadają za tworzenie wartości polskiej marki za granicą,
znaczenie której często podkreślane jest
w SOR. Jedne z najbardziej rozpoznawalnych globalnie polskich firm to przedsię-

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO
ROZWOJU DO ROKU 2020
(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.), STR. 35, 55.
„Dotychczasową słabością państwa było słabe wykorzystanie debaty strategicznej oraz dialogu społecznego, co
przy prowadzeniu aktywnej polityki rozwoju jest kluczowym
czynnikiem akceptacji zmian wprowadzanych przez rząd.”
„Istotą zmian w tym zakresie będą: deregulacja, usprawnienie systemu prawnego, w tym stabilne i przewidywalne
otoczenie prawne, oraz racjonalizacja procesów legislacyjnych, w tym partnerstwo głównych podmiotów instytucjonalnych, korporacyjnych i społecznych.”

biorstwa z sektora IT, takie jak CD Projekt
czy Comarch. Swoją przewagę konkurencyjną budują nie na niskich kosztach,
ale na zastosowanych nowych technologiach. Większe obciążenia dla branży
oznaczają mniejsze nakłady możliwe do
zainwestowania w badania i rozwój.
Według SOR:
„W dłuższej perspektywie zdolność do
konkurowania polskich towarów na zagranicznych rynkach będzie zależała już nie
tylko od ich ceny, ale przede wszystkim
od ich poziomu technologicznego. Zwiększenie innowacyjności naszych towarów
powinno się jednocześnie przełożyć na
przesunięcie się polskich producentów

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO
ROZWOJU DO ROKU 2020
(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.), STR. 138.
„W dłuższej perspektywie zdolność do konkurowania
polskich towarów na zagranicznych rynkach będzie zależała już nie tylko od ich ceny, ale przede wszystkim od ich
poziomu technologicznego. Zwiększenie innowacyjności
naszych towarów powinno się jednocześnie przełożyć na
przesunięcie się polskich producentów do bardziej wartościowych (czyli bardziej zyskownych) ogniw w ramach
łańcuchów produkcji globalnej.
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do bardziej wartościowych (czyli bardziej
zyskownych) ogniw w ramach łańcuchów
produkcji globalnej.”53

OBCIĄŻENIA POLSKICH FIRM

BRAK SPÓJNOŚĆ W POLITYCE
PROROZWOJOWEJ – Z JEDNEJ
STRONY ULGI NA B+R
I ZWOLNIENIA Z CIT, Z DRUGIEJ
DODATKOWE OBCIĄŻENIA

Wspieranie rodzimych firmy, tak by poprzez swoją innowacyjność były w stanie
konkurować na arenie międzynarodowej,
to niewątpliwy priorytet w przyjętej Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Niestety zaproponowane zmiany legislacyjne
obciążą w znacznej części właśnie polskie

W ramach zachęcania do zwiększania
nakładów na B+R oraz przyciągania BIZ
do Polski, Rząd oferuje wiele programów
preferencyjnych dla biznesu. Przyznawane
są m.in. ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową, zwolnienie z podatku dochodowego w ramach Specjalnych
Stref Ekonomicznych, czy granty rządowe
w programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej.
STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO
Ostatni z wymienionych programów poleROZWOJU DO ROKU 2020
ga na przyznawaniu bezpośrednich dotacji
(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.), STR. 139.
na zatrudnienie i/lub wydatki na realizację
nowych inwestycji postrzeganych jako klu„Intensyfikacja działalności eksportowej i inwestycyjnej pozwoli
czowe dla polskiej gospodarki. W ramach
polskim przedsiębiorstwom na osiąganie: większych i zdywerwspieranych inwestycji w priorytetowych
syfikowanych przychodów, wyższej wydajności i rentowności
sektorach znalazły się nowoczesne usługi
oraz lepszego poziomu technologicznego, co przełoży się na
oraz działalność B+R. Ponadto, wraz z wejpoprawę ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych.”
ściem w życie 30 kwietnia 2018 roku tzw.
„Konstytucji Dla Biznesu”, osoby z wyższymi niż 1050 zł miesięcznie przychodami
przedsiębiorstwa. Jak zostało to wcześniej
z jednoosobowej działalności gospodarwskazane – firmom o międzynarodowej
czej mogą skorzystać z tzw. ulgi na start.
skali prowadzenia biznesu łatwiej będzie
Przez pierwsze pół roku prowadzenia dziadokonać optymalizacji, tak aby poniesiołalności nie są one zobowiązane do płacene w związku ze zmianami straty zmininia składek na ubezpieczenia społeczne.
malizować. Przedsiębiorstwa prowadzące
W efekcie Rząd swoimi działaniami z jednej
działalność jedynie na polskim rynku będą
strony zachęca do prowadzenia innowazmuszone ponieść większe obciążenia niż
cyjnego przedsiębiorstwa, z drugiej jednak
międzynarodowa konkurencja. W sposób
obciąża go większymi kosztami.
znaczący może to obniżyć potencjał eksWedług SOR:
portowy polskich marek.
„Po pierwsze, rosnąć będzie wsparcie
Według SOR:
dla tworzenia wiedzy o gospodarczym
„Intensyfikacja działalności eksportowej
zastosowaniu, poprzez wzrost publiczi inwestycyjnej pozwoli polskim przedsięnych nakładów na badania i rozwój oraz
biorstwom na osiąganie:
związane z tym ulgi
większych i zdywersyfipodatkowe dla firm. [...]
kowanych przychodów,
poprzez wsparcie firm
wyższej
wydajności
w budowie kompei rentowności oraz leptencji innowacyjnych,
szego poziomu technozwiększy się chłonPolska zajmuje dopiero
logicznego, co przełoży
ność gospodarki na
39.
pozycję
w
rankingu
się na poprawę ich konwiedzę (nowe modele
konkurencyjności
kurencyjności na rynbiznesowe, know-how
54
kach zagranicznych.”
gospodarek
i technologie).”55
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OBNIŻENIE KONKURENCYJNOŚCI
POLSKIEJ GOSPODARKI
Większe koszty oznaczają mniejsze zachęty do inwestowania przez zagraniczne
oraz polskie firmy. Jak zostało to już wcześniej wskazane mniejsza konkurencyjność
dotyczy w szczególności wysoko wyspecjalizowanych branż, szczególnie usług
dla biznesu. Wskazanie rzeczywistych
skutków w tym aspekcie jest szczególnie
trudne do oszacowania, ponieważ stratą
jest niewykorzystanie pełnego potencjału
przedsiębiorstw. Jak wynika jednak z prostego ekonomicznego rachunku - większe
koszty oznaczają mniejszy zysk.
Według SOR:
„Konkurencyjna gospodarka to gospodarka efektywna, lepiej wykorzystująca
kreatywność ludzi, stwarzająca rozwiązania bardziej innowacyjne i przyjazne dla
środowiska, które skutecznie konkurują na
rynkach światowych. To również gospodarka, tworząca nowe – bardziej stabilne,
ale i lepsze miejsca pracy niezbędne do
dalszego rozwoju oraz bezpieczeństwa
dochodowego Polaków.”56

NEGATYWNE SKUTKI
W DŁUGIEJ PERSPEKTYWIE
– ISTOTNE OBCIĄŻENIE
SYSTEMU EMERYTALNEGO.
W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju dostrzegany jest także problem
zmian demograficznych. Mamy bowiem
do czynienia ze zjawiskiem starzenia się
społeczeństwa. Spadek liczby osób aktywnych zawodowo skutkuje dużymi kłopotami dla funkcjonującego w Polsce systemu emerytalnego. Już dziś, aby zachować
swoją wypłacalność, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych musi być corocznie dofinansowywany z budżetu państwa. Niestety
proponowana przez Rząd nowelizacja
sprawia, że wraz z likwidacją limitu odprowadzanych do ZUS składek emerytalnych i rentowych, zniknie także limit
maksymalnej otrzymywanej emerytury
lub renty. Pomimo większych wpływów
do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
w najbliższych latach, w długiej perspek-

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO
ROZWOJU DO ROKU 2020
(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.), STR. 36.
„Konkurencyjna gospodarka to gospodarka efektywna, lepiej wykorzystująca kreatywność ludzi, stwarzająca rozwiązania bardziej innowacyjne i przyjazne dla środowiska, które
skutecznie konkurują na rynkach światowych. To również
gospodarka, tworząca nowe – bardziej stabilne, ale i lepsze
miejsca pracy niezbędne do dalszego rozwoju oraz bezpieczeństwa dochodowego Polaków.”

tywie wzrosną jego wydatki, finansujące
wysokie emerytury odprowadzających
składki powyżej obecnego limitu. Przy założeniu malejącej liczby osób aktywnych
zawodowo w przeciągu najbliższych 1520 lat stwarza to bardzo duże wyzwanie
dla finansów publicznych.
Według SOR:
„Jednym z najważniejszych wyzwań
dla rozwoju kraju są niekorzystne trendy demograficzne, które przejawiają się
ujemnym przyrostem naturalnym, spadkiem udziału osób w wieku aktywności zawodowej oraz szybkim wzrostem udziału
osób starszych w całej populacji. Oznacza
to znaczny wzrost obciążenia demograficznego, co grozi zwiększeniem obciążeń
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9,1
mln

fiskalnych
ponoszonych
przez osoby pracujące oraz
ogranicza możliwości inwestycyjne i rozwojowe
kraju (wskaźnik obciążenia
Polaków jest obecnie demograficznego osobami
na emeryturze
starszymi w 2015 roku –
lub pobiera rentę.
22,8%, w 2020 roku – 28,5%
i w 2030 roku – 35,4%).
Mniejsza liczba osób młodych może ponadto wpłynąć na poziom kreatywności

społeczeństwa, a więc i na innowacyjność
gospodarki.”57
„Właściwy kształt systemu emerytalnego to nie tylko brak długookresowych
zagrożeń dla stabilności finansów publicznych, ale również odpowiedź na pułapkę
średniego dochodu (większa aktywność
zawodowa osób starszych przełoży się
na wzrost produktu i dochodów) oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego osobom starszym.”58

30 E. Marcinkowska, Rynek outsourcingu usług biznesowych w Polsce – stan i perspektywy rozwoju, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 244/2015, s. 131.
31 BFSI. The powerhouse of business services sector in Poland, ABSL, 2018.
32 Dane na dzień 14 września 2018.
33 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), https://www.miir.gov.pl/media/48672/SOR.pdf (25.09.2018).
34 Tamże.
35 Tamże, s. 69.
36 Tamże, s. 75.
37 Tamże, s. 66.
38 Tamże, s. 57.
39 Tamże, s. 24.
40 Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1999r., http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/roczna
-podstawa-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-od-1999-r (26.09.2018).
41 Informatyk potrzebny od zaraz, https://www.pb.pl/informatyk-potrzebny-od-zaraz-873341 (26.09.2018).
42 Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2018, ABSL, 2018.
43 Rekordowe zatrudnienie w branży IT. Ale informatyków wciąż za mało, https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/praca-dla-informatyka-ilu-specjalistow
-potrzebuje-branza-it-w-polsce/45nbmec (26.09.2018).
44 Raport płacowy 2018. Trendy na rynku pracy, HAYS Polska 2018.
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