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Opinia 
Ogolnopolskiego Porozi~mienia Zwiqzkow Zawodowych 

w sprawie projektu ustawy budietowej na rok 2010 (druk nr 2375) 

Ocena spdecznego i gospodarczego wymiaru projektu budietu zwiqzana jest 
z odpowiedziq na pytanie czy plan finansowy panstwa na rok 2010 podniesie poziom 
iycia obywateli oraz zwiqkszy ich zadowolenie z wypelrriania przez panstwo swoich 
fun kcji wobec spdeczeristwa i gospodarki. 

Analiza przekazanego partnerom spdecznym do zaopiniowania dokumentu 
pozwala na stwierdzenie, i e  projekt budzetu paristwa nie gwarantuje realizacji 
rozbudzonych przez rzqd Donalda Tuska oczekiwali. 

1) Rzqd, konstruujqc projekt budietu, zatozyt relatywnie konserwatywnq prognozq 
wzrostu gospodarczego. Szacuje siq, i e  w 2010 r. popyt krajowy wzrosnie 
realnie o 1,4%. Nastqpi przy tym dalszy spadek stopy wzrostu spoiycia 
indywidualnego do poziomu 0,9%. Naleiy zauwaiyC, ze czynnikiem negatywnie 
wplywajqcym na ksztattowanie siq popytu konsumpcyjnego bqdzie przede 
wszystkim pogarszajqca siq sytuacja na rynku pracy, wyraiajqca siq zarowno 
spadkiem zatrudnienia, jak i spadkiem dynamiki wzrostu wynagrodzeri 
w gospodarce narodowej. Szacuje siq, ze przeciqtne zatrudnienie w 2009 r. 
w catej gospodarce narodowej spadnie o 1,1%, a w 2010 r. o kolejny 1% 
(tj. o okdo 100 tys. osob). 

2) Szacuje siq, i e  dynamika produktu krajowego brutto w 2010 r. przyspieszy do 
1,2%, co bqdzie wynikato z wyiszej dynamiki spoiycia pu blicznego oraz powrotu 
akumulacji na scieikq wzrostowq - a nie jak w latach ubieglych ze wzrostu 
popytu konsumpcyjnego. Zauwaiamy, ze rozwoj gospodarczy kraju mogtby byc 
szybszy, gdyby rzqd zabiyt wyiszq dynamikq przyrostu wynagrodzen 
u przedsiqbiorcow i w paristwowej sferze budzetowej. Prowadzona przez 
rzqdzqcych polityka niskich ptac nie sprzyja zrr~niejszaniu dysproporcji 
dochodowych wsrod pracujqcych, a wrqcz przeciwnie - zwiqksza je. Narastanie 
roinic dochodowych potqgujq dodatkowo: utrzymana przez rzqd dwustopniowa 
skala podatkowa ze stawkami 18% i 32% (koszt dla sektora finansow 
publicznych okdo 8 mld zt) oraz rosnqcy fiskalizm paristwa, ktory najbardziej 
odczujq najbiedniejsze rodziny. 
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3) Niepokoi, i e  rzqd probuje oprzeC fundamenty wzrostu polskiej gospodarki na 
szukaniu oszczednosci budietowych, np. poprzez zmniejszenie, w porownaniu 
z budietem roku 2009, finansowania zadan z zakresu funkcji: 

- ,,DzialalnosC edukacyjna, wychowawcza i opiekuncza Panstwa" - o 7,2%; 
- ,Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa 

i mieszkalnictwa" - o 9,5%; 
- ,,Rynek pracy" - o 17,7%; 
- ,,Sprawy obywatelskie" - o 1 9,8%; 
- ,,Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej" - o 44,6%; 
- ,,Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna" - o 16,5%. 

Ograniczone sq t a k e  wydatki w budietach wojewodow ogaem, w ramach dzialu 
,,Pomoc spotecznan, m.in. na: 

- placowki opiekunczo-wychowawcze - o 16,0%, 
- domy pomocy spdecznej - o 3,5%, 
- osrodki pomocy spdecznej - o 3,9%, 

oraz, w ramach dzialu ,,Pozostale zadania z zakresu polityki spdecznej", wydatki 
na wojewodzkie urzedy pracy - o 80,5%. 

Planowane jest ponadto zmniejszenie wydatkow m.in. na: 
- bary mleczne - o 4,5%, 
- Ochotnicze Hufce Pracy - o 3,7%, 
- krajowe pasaierskie przewozy kolejowe - o 55,6% 

oraz w rezerwach celowych m.in. na: 
- przeciwdziahnie i usuwanie skutkow klesk iywidowych - o 7,1%, 
- stypendia Prezesa Rady Ministrow dla uczniow szczegolnie uzdolnionych 

- 0 12%. 

4) Poszukiwanie oszczednosci nie koresponduje z ograniczaniem wydatkow 
instytucji samodzielnie opracowujqcych projekty budietow. W tym kontekscie 
OPZZ jest zaniepokojone skalq niektorych wydatkow na administracje 
pahstwowq. W projekcie budietu paristwa zakiono m-in. wzrost wydatkow: 
- Kancelarii Prezydenta RP - o 4,7%; 
- Kancelarii Sejmu - o 8,5%; 
- Kancelarii Senatu - o 6,0%; 
- Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - o 343%; 
- Instytutu Pamieci Narodowej - Komisja ~cigania Zbrodni Przeciwko 

Narodowi Polskiemu - o 4,6%; 
- Trybunalu Konstytucyjnego - o 19,0%. 

Wzrastajq ponadto wydatki panstwa na realizacje zadan z zakresu funkcji 
,Zarzqdzanie finansami panstwa" - o 28,2% wiecej n i i  w 2009 r. 

5) Analizujqc dochody budietu panstwa zwraca uwage fakt, i e  pomimo braku 
znaczqcych zmian systemowych w zakresie podatkow zwieksza sie fiskalizm 
panstwa. Dochody podatkowe w 2010 r. bedq nominalnie wyisze o 6,0% od 
planowanego wykonania dochodow roku 2009, a w relacji do PKB dochody te 
zwiekszq sie z 15,9% w 2009 r. do 16,5% w 201 0 r. 

W 2010 r. zwiekszq sie w porownaniu do przewidywanego wykonania 
dochodow w 2009 r. nominalne dochody budietu panstwa z tytulu: 

- podatku od towarow i uslug (VAT) - o 8,9% (w relacji do PKB o 7,9%); 
- podatku akcyzowego - o 0,7% (w relacji do PKB o 3,9%); 
- podatku dochodowego od osob prawnych - o 9,6% (w relacji do PKB 

0 1,9%); 
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- podatku dochodowego od osob fizycznych - o 3,5% (w relacji do PKB 
o 2,7%). 

Z powyzszego wynika, ze fiskalizm panstwa przesuwa siq z roku na rok 
z podatkow dochodowych na podatki posrednie, ktotych stawki sq takie same dla 
wszystkich podatnikow. Jednoczesnie rzqd nie przewidzial w podatku 
dochodowym od osob fizycznych reg ulacji, ktore w istotny sposob zwiqkszytyby 
wynagrodzenia najmniej zarabiajqcych. Taka polityka ktoci siq z rzqdowymi 
obietnicami zmr~iejszar~ia obciqzen podatkowych obywateli. 

Jednoczesnie warto odnotowaC, ze zaleglosci budzetu panstwa z tytutu 
podatkow, wedtug stanu na dzien 31 grudnia 2008 r. wyniosty 20 459 750 tys. zt. 
Na dzieri 31 grudnia 2008 r. 4 377 podrniotow gospodarczych posiadalo 
zalegtosci podatkowe we wpatach wszelkich naleznosci wobec budzetu panstwa 
powyzej 1 mln zt. 

6) Nie moze spotkaC siq z pozytywnq opiniq prognoza przewidywanego 
zmniejszenia popytu na prace. Szacuje sie, ze liczba bezrobotnych na koniec 
2010 r. wzrosnie do okdo 2 mln osob, a stopa bezrobocia do okdo 12,8%. Rzqd 
powinien nie tyl ko zwiekszyC wysiki w celu ograniczenia zjawiska bezrobocia, ale 
tez racjonalnie wydawaC Srod ki pochodzqce ze sktadek od pracodawcow na 
Fundusz Pracy. Tymczasem kolejny rok minister finansow uszczupla Fundusz 
Pracy o ponad 2,3 m~ld ztotych, przeznaczajqc te srodki na wyptate zasikow 
i swiadczeri przedemerytalnych oraz finansujqc specjalizacje czy staze 
podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystow, pielqgniarek i pdoinych (1,6 mld zl 
swiadczenia przedemerytalne, 7 17,5 mln zl staze podyplomowe). OPZZ uwaza, 
ze koszty zwiqzane ze specjalizacjq oraz realizacjq stazy podyplomowych 
lekarzy, lekarzy dentystow, pielqgniarek i pdoznych oraz koszty zwiqzane 
z finansowaniem zasikow i swiadczefi przedemerytalnych nie powinny by6 
ponoszone z Funduszu Pracy. Podstawowym zadaniem Funduszu Pracy jest 
finansowanie swiadczeri przystugujqcych bezrobotnym oraz finansowanie 
programow na rzecz przeciwdziatania bezrobociu. Fundusz Pracy powohny 
zostat do rozwiqzywania problemow tynku pracy, a nie do wspomagania 
i finansowania systemu ochrony zdrowia. Fundusz ten jest funduszem celowym, 
zasilanym gtownie ze sktadek pracodawcow. Ponadto przypominamy, ze zgodnie 
z postanowieniami art. 108 ust. l a  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach tynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z pozn. 
zm.) - staze podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, lekarzy 
dentystow, pielqgniarek i pdoznych 'finansowane miaty byC ze srodkow 
Funduszu Pracy tylko w 2009 r. Tymczasem minister finansow proponuje to 
rozwiqzanie jako state zrodto zasilania systemu ochrony zdrowia. 

7) Prognozowany srednioroczny wskainik cen towarow i ustug konsumpcyjnych 
og&m na poziomie 101,0% wydaje sie zbyt optymistyczny i w praktyce nie do 
osiqgniecia. Dotyczy to tym bardziej zaplanowanego na tym samym poziomie 
wskaznika dla gospodarstw domowych emerytow i rencistow. Od lat wskainik dla 
tej gn~py byt zawsze wyzszy od wskainika ogaem, w roku 2008 az o 0,7 pkt. 
proc. 

8) Nie do zaakceptowania jest odpis na dzia4lnosC Zaktadu Ubezpieczen 
Spdecznych na poziomie 3 418 000 tys. zt. Przy planowanych wydatkach na 
ponad 4,7 mld zt grozi to utratq ptynnosci finansowej i niewykonaniem przez ZUS 
ustawowych zadan, ktore z roku na rok rosnq w wyniku ustawowej dziatalnosci 
parlamentu. ZUS jest instytucjq niedofinansowanq w zakresie wysokosci 
poborow dla pracownikow jak tez podstawowego sprzetu biurowego, ktoty jest 
przestarzaty i jest go za mato. 
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9) Truizmem jest stwierdzenie, i e  lepiej i taniej jest zapobiegak n i i  leczyc. Dlatego 
catkowicie niezrozumiate jest zmniejszenie w stosunku do roku bieiqcego 
planowanych wydatkow ZUS na prewencjq rentowq o 867 mln zt oraz prewencje 
wypadkowq. W tym drugim przypadku planowana kwota 1 mln zt jest prawie 
siedmiokrotnie niisza od przyjqtej na 2009 rok. 

10) OPZZ wyraia take  swoje oburzenie co do zaplanowanego zasilenia Funduszu 
U bezpieczen Spdecznych srod karni z Funduszu Rezerwy Demograficznej 
w kwocie 7 500 000 tys. zt. Ideq przyswiecajqcq autorom ustawy o systemie 
ubezpieczeh spdecznych byto m.in.: 
- stworzenie mechanizmow zabezpieczajqcych, aby politycy nie 

wykorzystywali srodkow zbieranych przez ubezpieczonych na dorazne cele, 
- uruchomienie srodkow FRD, na co wskazuje jego nazwa, na uzupetnienie 

niedoboru funduszu emerytalnego powstatego wytqcznie z przyczyn 
demograficznych. 

11) Na przysz+y rok rzqd zaplanowal deficyt w wysokosci 52,2 mld zt. PrzypomnieC 
naleiy jednak, i e  deficyt ten powstat w duiej czqsci z podjqtej decyzji w zakresie 
skali podatkowej od przychodow uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Ska lq tego 
deficytu tagodzi siq obecnie poprzez siqgniqcie do srodkow zbieranych przez 
wszystkich u bezpieczonych. Faktem jest natomiast, i e  osoby ktore skorzysta+y 
najwiqcej na obniice stop podatkowych, z uwagi na utrzymywane ograniczenie 
podstawy wymiaru sktadek do trzydziestokrotnosci prognozowanego 
przeciqtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, nie przyczyniajq siq 
szczegolnie do wzrostu srodkow na Fundusz Rezerwy Demograficznej. W tej 
sytuacji moina stwierdzik, i e  jest to kolejny przypadek, gdy koszty kryzysu 
przerzuca siq take  na osoby, ktore uzyskujq niskie dochody. Na poczqtku tego 
roku Sejm przyjql ustawq na mocy ktorej 40% srodkow uzyskanych 
z prywatyzacji majqtku skarbu panstwa ma zasilac FRD. Jeieli zamiarem rzqdu 
jest zawtaszczenie srodkow zbieranych na tym funduszu staje siq catkowicie 
niezrozumia+ym, czemu stuiyk miata ww. ustawa. 

Prywatyzacja 

W zakresie przychodow z prywatyzacji podajemy w wqtpliwosk szacowane 
wplywy z tego tytulu tj. 25,O mld zt. Zauwaiamy i e  prowadzona wyprzedai majqtku 
Skarbu Panstwa, nazywana przez rzqdzqcych prywatyzacjq, nie sluiy interesom 
panstwa i pracownikow. lamanie zasad dialogu spotecznego oraz proba sprzedaiy 
przedsiqbiorstw bez pakietu socjalnego stajq siq nieroztqcznym elementem dzialan 
ministra skarbu panstwa. Przypominamy, i e  OPZZ wielokrotnie wystqpowalo 
z wnioskiem o przedstawienie przez ministra skarbu panstwa na posiedzeniu 
Trojstronnej Komisji do Spraw Spdeczno-Gospodarczych informacji 
o dotychczasowym przebieg u procesow prywatyzacyjnych w Polsce, ze szczegolnym 
uwzglqdnieniem aspektow spotecznego i kapitatowego. W naszej ocenie informacja 
ta powinna stanowic podstawq do dalszej dyskusji nad politykq prywatyzacyjnq 
panstwa na kolejne lata. 

Ochrona zdrowia 

1) Plan budietu na rok 2010, w czqsci 46 Zdrowie, obrazuje znaczqcy spadek 
wydatk6w ksztattujqcych siq na poziomie 81,0% w porownaniu do planu na 2009 
r. (2010 r. - 3 452 421 tys. zl wobec 4 262 002 tys. zl w 2009 r.), w tym - 
w samym dziale 851 Ochrona zdrowia - poziom wydatkow na 2010 r. stanowi 



zaledwie 69,2% planu na 2009 r. (2010 r. - 2 029 130 tys. zl wobec 2 931 022 
tys. zl w 2009 r.). 
Spadek wydatkow dotyczy niemal wszystkich pozycji czqsci budzetu 46 Zdrowie, 
w tym najwiqkszy wystqpuje w ponizszych rozdzialach: 

- szpitale ogolne (3 198 tys. zl wobec 9 265 tys. zl w 2009 r. co stanowi 
34,5% 2009 r.) - warto podkreslik, ze juz w 2009 r. spadek ten byl 
znaczqcy i stanowil okob 66% poziomu roku 2008; 

- szpitale kliniczne (212 791 tys. zl wobec 281 240 tys. zl w 2009 r. co 
stanowi 75,6% 2009 r.); 

- publiczna sluzba krwi (89 401 tys. z+ wobec 95 375 tys. z+ w 2009 r. co 
stanowi 80,3% 2009 r.); 

- programy polityki zdrowotnej (566 199 tys. zl wobec 593 676 tys. zl 
w 2009 r. co stanowi 95,3% 2009 r.); 

- swiadczenia wysokospecjalistyczne (302 585 tys. zt wobec 336 205 tys. zl 
w 2009 r. co stanowi 90,0% 2009 r.); 

- pozycja: pozostala dzialalnosc (258 155 tys. z+ wobec 489 792 tys. zl 
w 2009 r. co stanowi 52,7% 2009 r.) - komentarza wymaga struktura 
wydatkow jak i ich znaczne zrr~niejszenie w tej pozycji. 

W ocenie OPZZ ograniczenia wydatkow we wskazanych powyzej wybranych 
pozycjach, zwtaszcza na zadania zwiqzane z dostqpnosciq do swiadczen opieki 
zdrowotnej moze zaburzyc realizacjq celu namanego w budzecie zadaniowym: 
,Zapewnienie dostqpu do swiadczen opieki zdrowotnej" (szczegolnie 
zmniejszenie srodkow na programy polityki zdrowotnej czy kosztowne dla 
pacjentow swiadczenia wysokospecjalistyczne). 

Budzet zadaniowy - Funkcja 20: Organizacja opieki zdrowotnej i polityka 
zdrowotna. 

Wybor zadan uznanych za priorytetowe w tej funkcji tj. 20.1 ,,Zapewnienie 
dostqpu do swiadczen opieki zdrowotnej" i 20.2 ,,Ratownictwo medyczne" wydaje 
siq zasadny. 

Zwracajq jednak uwagq nieadekwatne i r~iemierzalne mierniki (bqdz ich brak 
u niektorych dysponentow) do monitorowania poszczeg6lnych celow (przyklad: 
,,liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji" - wydaje siq, ze 
np. miernikiem dostqpnosci pacjentow do opieki zdrowotnej powinien by6 sredni, 
mozliwe najkrotszy czas oczekiwania, a nie ilosc oddanych litrow krwi). 

3) Dla calosciowego przedstawienia wydatkow przeznaczanych na ochronq zdrowia 
ze srod kow pu blicznych zasadne byloby zalqczye do projektow ustaw 
budzetowych w kolejnych latach plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia 
(postulat ten powtarzamy corocznie). Dopiero globalne ujqcie wydatkow 
przeznaczanych na zdrowie z tych 2 zrodel tj. NFZ i budzetu panstwa pokaze 
rzeczywisty ciqzar wydatkow ponoszonych z kaidego z nich i bqdzie dowodem, 
iz nadal wydatki na zdrowie sq znaczqcym udzialem podatnikow 
odprowadzajqcych sktadkq na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ, a nie istotnq 
pozycjq wydatkow budzetowych. 

4) Po raz kolejny przypominamy postulat o zasadnosci zatqczar~ia projektu planu 
finansowego Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) - od 2009 r. jest to 
paristwowa jednostka organizacyjna posiadajqca osobowosC prawnq 
podlegajqca ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia. W czqsci projektu 
budzetu zawierajqcego dotacje podmiotowe (zalqcznik 11/2), w dziale 46 
Zdrowie, w czqsci 851 Ochrona Zdrowia, w rozdziale 85195, na AOTM 
przeznacza siq 6 743 tys. zl. Komentarza wymaga wysokosc tej kwoty 



w kontekscie realizacji nowych ustawowych zadan Agencji zwiqzanych 
z tworzeniem koszykow swiadczeri gwarantowanych. 

Plan finansowy Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych. 
Zgodnie z planem na 2010 r. planowana dotacja z budietu panstwa 
przeznaczana na realizacje ustawowych zadan Funduszu wynosiC ma 788 075 
tys. zt. Kwota powyzszej dotacji budietowej na PFRON na 2010 r. zostata 
zaplanowana niezgodnie z wytycznyrni ustawowymi: zgodnie z art. 68e ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu 
osob niepetnosprawnych (Dz. U z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z poin. zm.): 
,,W latach 2009-201 1 Fundusz otrzyrnuje dotacje celowq z budietu pahstwa na 
realizacje zadania, o Moryrn mowa w art. 26a, w wysokosci nie rr~niejszej niz 30% 
srodkow zaplanowanych na realizacjq tego zadania na dany rok. Art. 26a 
wskazanej ustawy o rehabilitacji dotyczy srodkow niezbednych na 
dofinansowanie do wynagrodzen pracownikow niepetnosprawnych, ktore zostaly 
zaplanowane w planie finansowym na 2010 r. na poziomie 2 777 500 tys. zl. 
Oznacza to, i e  zaproponowana kwota dotacji budietowej w wysokosci 788 075 
tys. zt stanowi dokbdnie 28,3% a wiec mniej n i i  ustawowy wym6g co najmniej 
30% planowania srodkow na ten cel. W praktyce oznaczaC to bqdzie, ze 
proponowana kwota dotacji budietowej na 2010 r. nie pokryje realizacji 
~~stawowych zadan PFRON takich jak: dofinansowarhie do wynagrodzen 
pracownikbw niepetnosprawnych (art. 26a ustawy o rehabilitacji), rekorrlpensata 
grninom 50% utraconych dochodow z tytutu zwolnieh zpch z podatku od 
nieruchomosci, podatku lesnego, podatku rolnego oraz od czynnosci 
cywilnoprawnych (art. 47 ust. 2 ustawy o rehabilitacji) oraz dotacji rozwojowej. 

Minimalne wynagrodzenie za prace 

OPZZ oczekuje pilnego przedtozenia przez strone rzqdowq propozycji 
stopniowego miqkszania ptacy minimalnej do poziornu co najrnniej 50% ptacy 
przeciqtnej, zgodnie z obietnicq Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska z dnia 
15 maja 2009 roku. Przyporninamy rzqdowi, ze cztonkostwo Polski w Unii 
Europejskiej powinno skutkowac przyjeciern wyiszych standardow w sferze 
wynagrodzen, w tym ratyfikowaniem konwencji Miqdzynarodowej Organizacji Pracy 
Nr 131 w sprawie ptacy minimalnej oraz art. 4 ust. 1 Europejskiej Karty Spdecznej, 
regulujqcego zagadnienie wynagrodzenia godziwego. W rezultacie nie zatwierdzenia 
przez Polskq tych dokumentow poziom minimalnego wynagrodzenie za pracq nie 
odpowiada wynagrodzeniu zapewniajqcemu godziwe iycie. Wzywamy rzqd do 
podjqcia oczekiwanych przez pracownikow dziabn w zakresie wzrostu @cy 
minimalnej. 

Place w sferze budietowej 

W projekcie ustawy budietowej nie znajdujemy wyjasnienia, dlaczego rzqd 
przyjql srednioroczny wskaznik wzrostu wynagrodzen w panstwowej sferze 
budzetowej w wysokosci 1 01,0%. Oznacza to - uwzg lqdniajqc prognozowany 
srednioroczny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych (1 01,0%), ktory 
w ocenie OPZZ bedzie jednak wyzszy, oraz zapowiedzianq redukcjq zatrudnienia 
w jednostkach sfery budietowej - zmniejszenie realnych wynagrodzen 
otrzymywanych przez pracownikow panstwowej sfery budietowej oraz postqpujqq 
pauperyzacje tej grupy spokcznej. Tyrn samym rzqd po raz kolejny zlekcewazyt 
znaczenie i role pracownikow tego sektora. 



Wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw 

Propozycja Rady Ministrow, aby maksymalny roczny wskainik przyrostu 
wynagrodzeri zaliczanych w ciqiar kosztow u przedsiqbiorcow w 2010 roku wyniosl 
101,0% nie moie zostac zaakceptowana. Oczekujemy pilnego zakonczenia prac nad 
projektem ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym 
system ie ksztattowania przyrostu przecietnych wynag rodzen u przedsiqbiorcow oraz 
o zmianie niektorych ustaw, stosownie do deklaracji, kt6rq Prezes Rady Ministrow 
Donald Tusk zioiyt partnerom spdecznym na posiedzeniu Komisji Trojstronnej 
w dniu 15 maja 2009 roku oraz uwzglqdnienia uwag OPZZ w tym zakresie, 
zawartych w opinii przekazanej Ministrowi Finansow. 

Ogolnopolskie Porozumienie 
Zwiqzkow Zawodowych 


