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Stawki godzinowe pod presją: luki prawne dotyczące elastyczności w duńskim 

modelu IR. 

 

Autorzy artykuł analizują wpływ pracy na pół etatu na bezwzględną wysokość wynagrodzenia. 

Badanie skupia się na stawkach i godzinach pracy obowiązujących w trzech wybranych 

sektorach usług prywatnych duńskiego rynku pracy - sprzątaniu przemysłowym, handlu 

detalicznym oraz hotelach i restauracjach, a także ich przepisach dotyczących czasu pracy                       

i wysokości stawki zawartych w umowach o pracę. Dane potrzebne do badania zebrano                        

na drodze analizy umów zbiorowych oraz miesięcznych administracyjnych danych 

rejestrowych, dotyczących wysokości stawki godzinowej i ilości godzin pracy duńskich 

pracowników w latach 2008-2014. Wyniki badania pokazują, że wysokość stawki godzinowej 

wzrosła od czasów światowego kryzysu gospodarczego we wszystkich trzech sektorach. 

Rezultat ten jest w zgodzie z rosnącym poziomem wysokości minimalnego wynagrodzenia                    

w umowach o pracę na poziomie sektorów. Większość pracowników aktywnych zawodowo              

w omawianych trzech sektorach pracuje na pół etatu, przy czym osoby pracujące najmniejszą 

liczbę godzin (od 15 godzin w dół) stanowią największą grupę pracowników. Rzeczywista 

stawka za godzinę pracy dla osób zatrudnionych na pół-etatu, w tym pracujących najmniej, 

jest relatywnie zbliżona do średniej wysokości stawki w całym sektorze. Jednakże dochód 

roczny jest znacznie niższy dla pracowników zatrudnionych na pół etatu, w porównaniu                        

do osób pracujących w pełnym wymiarze godzin. Jest on także dochodem znacznie poniżej 

progu ubóstwa. Podczas gdy w sektorze sprzątania przemysłowego umowy zbiorowe 

zapewniają minimalną ilość 15 godzin pracy tygodniowo, zapis taki nie pojawia się w umowach 

dla dwóch pozostałych branży. Prowadzi to do powstania luki prawnej, która może być 

wykorzystana przez pracodawców do uzyskania elastyczności w wysokości stawki poprzez 

pracę na pół etatu. Analiza pokazuje, że badania poświęcone pracy z niskim wynagrodzeniem 

muszą brać pod uwagę liczbę godzin pracy i regulacje dotyczące godzin pracy, ponieważ                       

te dwa aspekty mogą mieć dramatyczny wpływ na bezwzględną wysokość wynagrodzenia, 

nawet gdy stawka godzinowa jest na stosunkowo wysokim poziomie. 

 

 


