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Godziwy dochód
Brak jasnej definicji terminu.

O godziwym dochodzie wspomina MOP w definicji godnej pracy. (Godna praca to istota 
aspiracji zawodowych człowieka. Obejmuje możliwość wykonywania pracy, która jest 
wydajna i zapewnia godziwy dochód, bezpieczeństwo w miejscu pracy i ochronę socjalną dla 
rodzin, lepsze perspektywy rozwoju osobistego i integracji społecznej, wolność wyrażania 
swoich poglądów, zrzeszania się i uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji mających 
wpływ na życie człowieka oraz równość szans i równe traktowanie wszystkich kobiet 
i mężczyzn). MOP wspomina o godziwym dochodzie, ale go nie definiuje 
(zob. http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stori
es/lang--en/WCMS_071241/index.htm).

Minimalne wynagrodzenie
Eurostat zdefiniował minimalne wynagrodzenie jako najniższe wynagrodzenie, jakie 
pracodawcy są prawnie zobowiązani wypłacać swoim pracownikom. Podstawowe minimalne 
wynagrodzenie na szczeblu krajowym ustalane jest w wymiarze godzinowym, tygodniowym 
lub miesięcznym na drodze prawnej (przez rząd), często po konsultacji z partnerami 
społecznymi, lub bezpośrednio w drodze krajowego porozumienia międzybranżowego 
(w UE dotyczy to Belgii i Grecji). Krajowe minimalne wynagrodzenie ma zwykle 
zastosowanie do wszystkich pracowników lub przynajmniej znacznej większości 
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pracowników w danym kraju. W niektórych krajach obowiązują odstępstwa dotyczące 
np. młodszych pracowników, osób przyuczających się do zawodu czy pracowników 
niepełnosprawnych. Jako minimalne wynagrodzenie podaje się kwotę brutto, tj. przed 
potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, która 
różni się w zależności od kraju. Przepisy prawa o minimalnym wynagrodzeniu przewidują 
regularną rewizję stawki, często obejmującą negocjacje trójstronne pomiędzy rządem, 
związkami zawodowymi i pracodawcami, w celu odzwierciedlenia zmian w zakresie cen, 
wynagrodzeń i innych czynników ekonomicznych. Minimalne wynagrodzenie może podlegać 
automatycznej korekcie (indeksacji w oparciu o wskaźnik cen konsumpcyjnych czy wskaźnik 
wzrostu gospodarczego) lub uznaniowej podwyżce (na drodze prawnej). Zob. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

Zgodnie z definicją MOP minimalne wynagrodzenie to wysokość wynagrodzenia określona 
w prawie lub w drodze porozumienia, która jest najniższą możliwą stawką, jaką pracodawca 
ma prawo wypłacać (zob. Glosariusz terminologii prawa pracy i stosunków pracy).

Minimalny dochód
Definicja dostępna jest w ekspertyzie zleconej przez Komisję Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych Parlamentu Europejskiego (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2) na temat znaczenia 
minimalnego dochodu dla włączenia społecznego w Unii Europejskiej, ukończonej w 2007 r. 
(zob. http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en
&file=19891).

Według definicji podanej w ekspertyzie minimalny dochód to, ogólnie rzecz biorąc, forma 
warunkowego wsparcia. Wsparcia udziela się wówczas, gdy osoba (lub rodzina) nie ma 
dostatecznych środków na pokrycie niezbędnych kosztów życia. Tym samym minimalny 
dochód ma na ogół charakter uzupełniający w stosunku do innych świadczeń socjalnych, 
składkowych lub nieskładkowych, i przyczynia się do powstania tzw. siatki bezpieczeństwa. 
W związku z tym, aby pojąć istotę instytucji minimalnego dochodu w każdym kraju, należy 
rozważyć jej rolę w kontekście bardziej ogólnego systemu wsparcia dochodu istniejącego 
w danym kraju:
 w większości krajów europejskich istnieją szczególne rozwiązania prawne mające na celu 

upowszechnianie włączenia społecznego konkretnych kategorii społecznych 
(tj. bezrobotnych, niepełnosprawnych, osób starszych itp.) i bardziej ogólne rozwiązania 
prawne w zakresie wsparcia dochodu skierowane do szerszej kategorii osób ubogich;

 niektóre kraje skłaniają się do nadawania pierwszeństwa rozwiązaniom celowym/ 
skierowanym do konkretnych kategorii społecznych i nie mają ustawowego minimalnego 
dochodu lub wprowadziły uproszczoną wersję systemu minimalnego dochodu;

 w jeszcze innych krajach nie istnieją rozwiązania prawne o charakterze celowym, 
a jedynie jedno ogólne rozwiązanie mające zastosowanie do wszystkich przypadków 
ubóstwa. Jak pokazują poniższe tabele, w niemal wszystkich krajach europejskich istnieje 
jakiś system minimalnego dochodu zapewniający wsparcie dochodu, ale poszczególne 
systemy znacznie różnią się od siebie budową i zakresem stosowania. Z wyjątkiem Grecji 
i Węgier, niektórych części Włoch i Hiszpanii (gdzie brak rozwiązania na szczeblu 
krajowym) wszystkie inne państwa członkowskie wprowadziły minimalny dochód 
gwarantowany w ogólnej wersji dla tych, którzy nie mają dostatecznych środków.

Komisja Europejska wspomina o systemach minimalnego dochodu, zdefiniowanych jako 
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minimalny dochód gwarantowany, który stanowi uzależnioną od stanu majątkowego, 
nieskładkową i powszechną gwarancję dochodu, mającą (częściowo) pełnić funkcję 
docelowej siatki bezpieczeństwa socjalnego, aby uchronić pojedyncze osoby lub 
gospodarstwa domowe przed (ciężkim) ubóstwem lub życiem poniżej godziwych warunków. 
Systemy minimalnego dochodu gwarantowanego odgrywają szczególną i zasadniczą rolę 
w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, stanowią bowiem ostatnie narzędzie 
ochrony socjalnej i główny element ogólnej siatki bezpieczeństwa (zob. Glosariusz 
terminologii ochrony socjalnej i włączenia społecznego: objaśnienie najważniejszych 
terminów).

MOP również podaje definicję minimalnego dochodu gwarantowanego, który państwo 
gwarantuje wszystkim osobom lub rodzinom o dochodzie poniżej określonego progu. Dochód 
gwarantowany zapewniać można na różne sposoby: ujemny podatek dochodowy, świadczenia 
rodzinne, pomoc społeczna itp. W niektórych systemach wprowadzono rozwiązania 
motywujące do pracy (zob. Tezaurus MOP).

Odpowiedni dochód
Brak bezpośredniego opisu niniejszego terminu. Pojawia się on jedynie w kontekście 
aktywnej integracji.

Przykładowo:
W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie aktywnej integracji 
osób wykluczonych z rynku pracy, w której wzywa się państwa członkowskie do 
wprowadzenia odpowiedniego wsparcia dochodu, aby zwalczać ubóstwo i wykluczenie 
społeczne, zwraca się uwagę na potrzebę zapewnienia, zgodnie z zaleceniem 
92/441/EWG i zaleceniem 2008/867/WE, odpowiedniej wysokości dochodu minimalnego, 
który powinien być proporcjonalny, przejrzysty, dostępny dla wszystkich i zrównoważony.

Odpowiednie wsparcie dochodu zdefiniowane jest w zaleceniu Komisji z dnia 3 października 
2008 r. w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy (notyfikowanym 
jako dokument nr C(2008) 5737), w którym państwom członkowskim zaleca się, co 
następuje: 

Uznanie podstawowego prawa każdej osoby do uzyskiwania środków i pomocy społecznej 
w stopniu wystarczającym do godnego życia w ramach spójnego i konsekwentnego 
zwalczania wykluczenia społecznego.
(i) Przegląd, w miarę potrzeby, systemu ochrony socjalnej danego państwa członkowskiego 
w świetle wspólnych zasad wymienionych w ustępie B zalecenia 92/441/EWG. 
W szczególności, w ramach strategii aktywnej integracji, prawo do wystarczających zasobów 
powinno:
– iść w parze z aktywną dyspozycyjnością w zakresie pracy lub szkolenia zawodowego 
mającego na celu uzyskanie pracy w przypadku osób, których sytuacja pozwala na tego 
rodzaju aktywną dyspozycyjność; w przypadku pozostałych osób prawo to powinno być 
uzależnione od odpowiednich środków w zakresie integracji ekonomicznej i społecznej;
– iść w parze z realizacją polityki uznanej na szczeblu krajowym za niezbędną dla integracji 
ekonomicznej i społecznej danych osób.
(ii) Zapewnienie realizacji tego prawa zgodnie z praktycznymi wskazówkami zawartymi 
w ust. C(1), C(2) i C(3) zalecenia 92/441/EWG. W szczególności, przy określaniu poziomu 
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zasobów koniecznych do godnego życia, należy wziąć pod uwagę standard życia i poziom 
cen w odniesieniu do rodzaju i wielkości gospodarstwa domowego w danym państwie 
członkowskim, z zastosowaniem odpowiednich wskaźników krajowych. W ramach aktywnej 
integracji należy zapewnić środki motywacyjne zachęcające do poszukiwania pracy 
w przypadku osób, których sytuacja umożliwia pracę, a także dostosować lub uzupełnić 
kwoty w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb.

Podstawowy dochód
Wydaje się, że na szczeblu UE brak definicji lub opisu niniejszego terminu. Pojawia się on 
w niektórych unijnych opracowaniach jako dochód uzależniony od warunków życia 
w poszczególnych państwach członkowskich, a także występuje w niektórych źródłach spoza 
UE.

Przykładowo:

Organizacja Basic Income Earth Network (zob. BIEN: 
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html) definiuje podstawowy dochód jako 
dochód bezwarunkowo przyznawany wszystkim na zasadzie indywidualnej, bez związku ze 
stanem majątkowym i bez wymogu zatrudnienia. To odmiana minimalnego dochodu 
gwarantowanego różniąca się od tych istniejących obecnie w różnych krajach europejskich na 
trzy istotne sposoby:
 świadczenie to wypłacane jest pojedynczym osobom, nie zaś gospodarstwom domowym; 
 świadczenie to wypłacane jest bez względu na jakikolwiek dochód z innych źródeł; 
 świadczenie to wypłacane jest bez wymogu jakiegokolwiek zatrudnienia czy gotowości 

do podjęcia pracy w razie propozycji. 

Organizacja Global Basic Income Foundation (zob. Czym jest globalny dochód podstawowy? 
Definicje i argumenty: http://www.globalincome.org/English/Global-Basic-Income.html) 
definiuje podstawowy dochód jako minimalny dochód gwarantowany. Osoby korzystające 
z tego rodzaju „podstawowego” minimum mogą oprócz tego pracować zarobkowo, tak jak 
czyniły to dotychczas. Podstawowy dochód stanowi podstawę systemu zabezpieczenia 
społecznego, a uzupełniany jest ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami 
z tytułu choroby, bezrobocia itp. Pełny podstawowy dochód gwarantuje wszystkim środki na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb. Mowa przede wszystkim o zasadniczych potrzebach, 
których zaspokojenie jest konieczne do przetrwania: czysta woda, pożywienie, ubranie, 
schronienie i podstawowa opieka zdrowotna. Większość osób zgodzi się, że do 
podstawowych potrzeb należy także edukacja. Wskazanie innych podstawowych potrzeb 
zależy m.in. od warunków klimatycznych i wartości kulturowych.

Minimum egzystencji
MOP definiuje minimum egzystencji jako wysokość wynagrodzenia wystarczającą do 
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych przeciętnej rodziny w danych warunkach 
gospodarczych (zob. Tezaurus MOP).

OECD definiuje minimum egzystencji jako wynagrodzenie wystarczająco wysokie do 
utrzymania przez pracownika danego standardu życia (zob. minimum egzystencji).
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Świadczenie emerytalne
Eurostat definiuje świadczenie emerytalne jako okresową płatność, której celem jest 
utrzymanie dochodu beneficjenta po przejściu na emeryturę w standardowym wieku, przy 
uprzednim wykonywaniu pracy zarobkowej, lub wsparcie dochodu osób starszych (zob. 
świadczenie emerytalne).

OECD definiuje świadczenie emerytalne jako płatność dokonywaną na rzecz członka 
funduszu emerytalnego (lub osób będących na jego utrzymaniu) po przejściu na emeryturę 
(zob. świadczenie emerytalne: http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5200).

Emerytura
Brak definicji niniejszego terminu, a jedynie terminów takich jak świadczenie emerytalne, 
wiek emerytalny itp.

Ustawowy wiek emerytalny
Dla znacznej większości osób ustawowy wiek emerytalny w UE wynosi co najmniej 
60 lat - w większości przypadków 65 lat 
(zob. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135-
EN.PDF).

Wcześniejsza emerytura
Eurostat definiuje wcześniejszą emeryturę jako świadczenie mające zastosowanie głównie do 
tych pracowników, którzy wybrali wariant wcześniejszej emerytury ze względów 
gospodarczych (problemy na rynku pracy, trudności w konkretnych sektorach gospodarki 
itp.). Zob. wcześniejsza emerytura.

OECD definiuje wcześniejszą emeryturę jako sytuację, w której osoba postanawia wcześniej 
przejść na emeryturę i wcześniej pobierać świadczenie emerytalne w porównaniu 
z normalnym wiekiem emerytalnym (zob. wcześniejsza emerytura).

Stopniowe przechodzenie na emeryturę
Eurostat definiuje stopniowe przechodzenie na emeryturę jako sytuację, w której osoba ma 
prawo przejść na emeryturę i pobierać świadczenie emerytalne przy jednoczesnym 
kontynuowaniu pracy (zwykle w niepełnym wymiarze godzin) i opłacaniu składek na system 
emerytalny (zob. stopniowe przechodzenie na emeryturę).

MOP definiuje stopniowe przechodzenie na emeryturę jako stopniowe ograniczanie czasu 
pracy osób starszych (zob. Tezaurus MOP).

OECD definiuje stopniowe przechodzenie na emeryturę jako sytuację, w której osoba ma 
prawo przejść na emeryturę i pobierać świadczenie emerytalne przy jednoczesnym 
kontynuowaniu pracy (zwykle w niepełnym wymiarze godzin) i opłacaniu składek na system 
emerytalny (zob. stopniowe przechodzenie na emeryturę).

Ubóstwo
W unijnych opracowaniach trudno znaleźć definicję ubóstwa. Znaleziono jedynie definicje 
poniższych terminów.
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Ubóstwo względne
Ubóstwo względne mierzone jest w oparciu o warunki, w jakich żyje większość osób na 
danym obszarze, w związku z czym różni się w zależności od regionu. Unia Europejska 
stosuje względną definicję do pomiaru ubóstwa, a mianowicie jest to „odsetek osób, których 
dochód rozporządzalny wynosi poniżej 60% mediany krajowej”. Odzwierciedla to definicję 
ubóstwa przyjętą przez głowy państw i szefów rządów UE, którzy uznają osobę za ubogą, 
„jeżeli ma ona na tyle niewystarczające środki, że nie może żyć w warunkach uznawanych za 
dopuszczalne przez społeczeństwo, do którego przynależy” (zob. Glosariusz terminologii 
ochrony socjalnej i włączenia społecznego: objaśnienie najważniejszych terminów).

Skrajne ubóstwo
Osoby żyjące w skrajnym ubóstwie nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb koniecznych 
do przetrwania, takich jak czysta woda, pożywienie, ubranie, schronienie i zasadnicza opieka 
zdrowotna (zob. Glosariusz terminologii ochrony socjalnej i włączenia społecznego:
objaśnienie najważniejszych terminów).

Ryzyko ubóstwa
Przyjmuje się, że ryzyko ubóstwa dotyczy tych osób, których zrównoważony dochód 
rozporządzalny wynosi poniżej 60% krajowej mediany dochodu. W UE tak niski dochód 
uważa się za niewystarczający do utrzymania godziwych warunków życia. To, czy osoby 
mieszczące się poniżej progu 60% faktycznie doświadczają ubóstwa, zależy od szeregu 
czynników, w tym stosowności progu, okresu dysponowania tym stosunkowo niskim 
dochodem czy faktu posiadania i użytkowania innych dóbr, zwłaszcza własnego domu. 
Ryzyko ubóstwa dotyczy około 16% obywateli UE. Czynniki wpływające na ryzyko ubóstwa 
obejmują długotrwałe bezrobocie lub niskiej jakości zatrudnienie, niskie wykształcenie, 
trudny kontekst rodzinny pod względem społecznym, niepełnosprawność, problemy ze 
zdrowiem, nadużywanie narkotyków i alkoholizm oraz związek z imigracją lub mniejszością 
etniczną ze względu na pochodzenie (zob. Glosariusz terminologii ochrony socjalnej 
i włączenia społecznego: objaśnienie najważniejszych terminów).

Niedostatek materialny
Niedostatek materialny to sytuacja, w której osoba pozbawiona jest dóbr i usług uznawanych 
za konieczne do życia w godziwych warunkach w kraju, który zamieszkuje. Obejmuje to 
sytuację, w której osoba jest poważnie obciążona finansowo, nie może sobie pozwolić na 
podstawowe dobra trwałego użytku, mieszka w trudnych warunkach lub nie może 
uczestniczyć w życiu społecznym (zajęcia w czasie wolnym, wakacje). Miary niedostatku 
materialnego dostarczają dodatkowej perspektywy, z jakiej można patrzeć na ubóstwo, 
w stosunku do tradycyjnych miar dochodu (zob. Glosariusz terminologii ochrony socjalnej 
i włączenia społecznego: objaśnienie najważniejszych terminów).

Eurostat definiuje wskaźnik ryzyka ubóstwa jako odsetek osób, których zrównoważony 
dochód rozporządzalny znajduje się poniżej progu ryzyka ubóstwa, tj. 60% krajowej mediany
zrównoważonego dochodu rozporządzalnego po rozliczeniu świadczeń socjalnych (takich jak 
świadczenia zabezpieczenia społecznego). Wskaźnik ten nie mierzy zamożności ani ubóstwa, 
ale niski dochód w porównaniu z innymi mieszkańcami danego kraju, co nie musi oznaczać 
niskiego standardu życia. Wskaźnik ryzyka ubóstwa przed rozliczeniem świadczeń socjalnych 
obliczany jest jako odsetek osób, których zrównoważony dochód rozporządzalny przed 



CM\831338PL.doc 7/8 PE448.920v01-00

PL

rozliczeniem świadczeń socjalnych znajduje się poniżej progu ryzyka ubóstwa obliczanego po 
rozliczeniu świadczeń socjalnych. Świadczenia emerytalne i pośmiertne (dla wdów 
i wdowców) liczone są jako dochód (przed rozliczeniem świadczeń socjalnych), nie zaś jako 
świadczenia socjalne (zob. wskaźnik ryzyka ubóstwa).

Różnica pomiędzy wolnym zawodem a samozatrudnieniem

Wolny zawód
MOP mówi o wolnym zawodzie w odniesieniu do usług świadczonych przez osoby pracujące, 
często samozatrudnione, takie jak lekarze, prawnicy, księgowi, architekci itp. (zob. Tezaurus 
MOP).

W dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w następujący sposób określono wolne 
zawody:
W zakresie, w jakim są one regulowane, przedmiotowa dyrektywa dotyczy również wolnych 
zawodów, do których, zgodnie z niniejszą dyrektywą, należą zawody wykonywane osobiście 
na podstawie odpowiednich kwalifikacji zawodowych w sposób odpowiedzialny i zawodowo
niezależny przez osoby świadczące usługi intelektualne i koncepcyjne w interesie klienta 
i w interesie publicznym. Wykonywanie zawodu może podlegać w państwach członkowskich, 
zgodnie z traktatem, szczególnym ograniczeniom ustawowym zgodnie z prawem krajowym 
oraz uregulowaniom zawodowym przyjmowanym w tych ramach samodzielnie przez 
odpowiednie organizacje zawodowe, chroniącym i rozwijającym profesjonalizm oraz jakość 
usług, a także poufność w relacjach z klientem.

Samozatrudnienie
Eurostat definiuje samozatrudnienie dwojako (zob. osoba samozatrudniona):
 samozatrudnienie z pracownikami: osoby samozatrudnione z pracownikami definiuje się 

jako osoby, które pracują we własnym przedsiębiorstwie, prowadzą własną praktykę 
zawodową lub pracują we własnym gospodarstwie rolnym w celach zarobkowych 
i zatrudniają co najmniej jedną inną osobę;

 samozatrudnienie bez pracowników: osoby samozatrudnione bez pracowników definiuje 
się jako osoby, które pracują we własnym przedsiębiorstwie, prowadzą własną praktykę 
zawodową lub pracują we własnym gospodarstwie rolnym w celach zarobkowych i nie 
zatrudniają jakiejkolwiek innej osoby.

Zgodnie z Europejskim słownikiem stosunków pracy (zob. osoba samozatrudniona) osobę 
samozatrudnioną definiuje się jako niezależną osobę pracującą, która pracuje niezależnie od 
pracodawcy, w odróżnieniu od pracownika, który podlega i jest zależny od pracodawcy. 
Jednak o ile pojęcie pracownika wiąże się z zależnością finansową, zważywszy że 
pracownicy są zależni od środków na utrzymanie wypłacanych im przez pracodawcę, o tyle 
osoby samozatrudnione mogą być w podobnej sytuacji, jako że również zależne są finansowo 
od swojej pracy zapewniającej im środki na utrzymanie, choć te ostatnie wypłacane są im 
przez ich klientów.
Na ogół przyjmuje się, że osoby samozatrudnione skupione są w określonych zawodach: 
rolnicy, fachowcy, właściciele sklepów, małżonkowie pomagający sobie w pracy 
i pracownicy budowlani. Istnieją zatem różnorodne kategorie osób samozatrudnionych, 
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pomiędzy którymi występują znaczne różnice, np. pomiędzy osobami wykonującymi wolny 
zawód, pracownikami hoteli i restauracji oraz żonami pomagającymi mężom w pracy.


