RUSZA REPARACJA ZASIŁKÓW WW oraz WGA
Rząd skrócił okres uprawnienia do zasiłków WW (Ustawa o zasiłku dla bezrobotnych) i
WGA (Ustawa o podejmowaniu pracy przez osoby częściowo niezdolne do pracy), a także ich
strukturę. Co to oznacza dla Ciebie? Czy straciłeś / straciłaś pracę po 1 stycznia 2019 roku, a
pracujesz ponad 10 lat? Obowiązuje wtedy krótszy okres zasiłku WW lub WGA. Partnerzy
społeczni postanowili wprowadzić regulację PAWW (Prywatne uzupełnienie zasiłków WW i
WGA) w sektorze rolniczym i zielonym. Regulacja ta jest obowiązkowa.
To może mieć skutki finansowe. Dlatego
stworzono regulację PAWW. Jest to zasiłek
prywatny, który przysługuje po wygaśnięciu
ustawowego prawa do WW i uzależnionego od
pensji zasiłku WGA. Dzięki PAWW okres
wypłacania zasiłków WW i WGA znów będzie
na starym poziomie. W umowie CAO związki
zawodowe FNV, CNV i organizacje związkowe
przyłączone do VCP uzgodniły z
pracodawcami „naprawę” zasiłków WW i
WGA. Dzięki temu ludzie, którzy stracili pracę,
zachowają większą pewność dochodów.
CO BĘDZIE REPEROWANE?
Zasiłki WW i WGA mają teraz inną strukturę.
Twoje prawo do zasiłku jest obliczane w inny
sposób. Dlatego okres przysługiwania prawa
do zasiłku jest teraz krótszy. Jeżeli pracujesz
ponad 10 lat, to uzyskujesz obecnie prawo do
zasiłku WW lub WGA przez połowę miesiąca,
zamiast całego miesiąca za każdy
przepracowany rok. Maksymalny okres
zasiłków WW i WGA wynosi obecnie 24
miesiące. Poprzednio było to 38 miesięcy.
Regulacja PAWW „reperuje” skrócenie okresu
WW i WGA.
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W JAKI SPOSÓB JEST ROZWIĄZANA
REPARACJA?
Członkowie związku zawodowego w Twoim
sektorze postanowili, że wyrażą zgodę na
naprawę zasiłków WW i WGA. Reparację
uzgodniono w rozmowach o CAO. Powołano
fundację “Stichting PAWW”, która będzie
zarządzać pieniędzmi ze składek. W skład
zarządu fundacji wchodzą przedstawiciele
pracodawców i pracowników. Dbają oni o to,
by fundusz posiadał wystarczające środki na
wypłacanie zasiłków. W szczególnym
przypadku – jeżeli wydatki są większe od
wpływów – to zasiłki mogą zostać obniżone
lub wstrzymane.
PRZYKŁADOWE WYLICZENIE
Kirsten zostaje bezrobotna po 18 latach pracy.
W starej sytuacji otrzymywałaby zasiłek WW
przez 18 miesięcy. W nowej sytuacji jest
inaczej: (10 x 1) + (8 x 1 ⁄ 2) = 14 miesięcy WW.
Kirsten będzie dostawać zasiłek WW o 4
miesiące krócej. Te 4 miesiące reperuje fundusz
PAWW.

Stary
Nowy

Liczba miesięcy WW
maanden WW

40
30
20
10
0
0

5

10

15

20
25
Historia pracy

30

35

40

45

KTO WYPŁACA
REPARACJĘ?
Pracownicy płacą składkę na reparację.
Pracodawca potrąca składkę z pensji brutto
pracownika. Składki są wpłacane na fundusz
PAWW. Składkę na ustawowy zasiłek WW
płacą pracodawcy. Tak ustaliły organizacje
zrzeszające pracodawców i pracowników.

TABELA OCZEKIWANYCH
SKŁADEK W % PŁACY BRUTTO
2019
2020
2021
2022

0,3%
0,4% szacunkowo
0,5% szacunkowo
0,6% szacunkowo

ZMIENIASZ PRACĘ NA TAKĄ, DLA
KTÓREJ NIE MA USTALEŃ O
REPARACJI W CAO?
W takim przypadku nie możesz sobie rościć
praw do reparacji zasiłku dla bezrobotnych,
jeśli stracisz pracę. Dlatego tak ważne jest,
żebyśmy zawarli umowę o reparacji WW i
WGA w możliwie największej ilości układów
CAO.
Więcej informacji znajduje się na stronie
fundacji Stichting PAWW: spaww.nl

Niniejszy biuletyn informacyjny przygotowało
FNV we współpracy z CNV i VCP.

