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Przez Kanad  zaczyna przetacza  si  fala pro-
pracowniczych reform w prawie pracy. Jest 
to pa stwo federalne, st d te  znaczna cz  
istotnych prerogatyw legislacyjnych zawa-
rowana jest dla władz prowincji. W najlud-
niejszej z nich ‒ Ontario, odbywa si  to pod 
hasłem: „Sprawiedliwe miejsca pracy, lepsze 
zatrudnienie” (the Fair Workplaces, Better 
Jobs Act). Od stycznia 2018 r. wprowadzono 
w prowincji szereg zmian legislacyjnych, któ-
re dotyczy  b d  wszystkich przedsi biorstw 
tak e tych najmniejszych. Aby tym ostatnim 
zrekompensowa  ból nowych regulacji rz d 
prowincji obni y im podatki korporacyjne 
z 4,5% do 3,5%.

Co jednak dla pracowników? Media jako nie-
w tpliw  ciekawostk  przywołuj  wprowa-
dzony do przepisów bhp zakaz zmuszania 

pracowników do przychodzenia do pracy 
w butach na wysokim obcasie (no chyba 
e pracuj  w bran y rozrywkowej czy rekla-

mowej). Zmiany s  jednak znacznie powa -
niejsze. Przede wszystkim wyra nie ro nie 
(bo o 20%) stawka godzinowa płacy minimal-
nej - do 14 dolarów kanadyjskich (CAD), by 
od 2019 r. osi gn  15 CAD. Jest tu pewien 
ciekawy wyj tek: osoby zajmuj ce si  wyszyn-
kiem uprawnione s  tylko do 85% tej stawki. 
Po drugie, znosi si  dyskryminacj  płacow  
pracowników w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, tymczasowych i sezonowych. Je eli 
przedsi biorca b dzie próbował nakłania  
własnych pracowników do samozatrudnienia 
gro  mu surowe grzywny. Znacz co rozsze-
rza si  zakres uprawnie  urlopowych, w tym 
wprowadzony zostaje specjalny urlop oko-
liczno ciowy dotycz cy nagłych przypadków 

 W Ontario pracownik więcej zarobi 

 i nie zmuszą go do noszenia butów 

 na wysokim obcasie, ale nie tylko… 
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w wymiarze 10 dni. Pracownicy b d  mieli 
wi cej do powiedzenia, je eli chodzi o regu-
lacj  ich czasu pracy. Wzmocnione zostan  
uprawnienia zwi zków zawodowych. Wszyst-
kie te reformy fi rmuje rz dz ca w prowincji 
partia liberalna (tak e w swoich pogl dach 
ekonomicznych).

Warto zwróci  uwag , e nie jest to przypa-
dek odosobniony. Nie pró nuje tak e rz d 
(socjaldemokratyczny, wi c nic w tym dziw-
nego) prowincji Alberta. Ju  podniesiono tam 
w ubiegłym roku godzinow  stawk  pła-
cy minimalnej (do 14,60 CAD), natomiast 
od pa dziernika 2018 r. b dzie ona wynosi  
15,60 CAD. Podobnie rozszerza si  zakres 
urlopów oraz daje pracownikom wi ksze 
prawa do wpływu na ustalanie harmonogra-
mów czasu pracy. Dodatkowo wprowadzo-
ny zostanie zakaz zatrudniania dzieci poni ej 
13. roku ycia. W Kolumbii Brytyjskiej (rz dzo-
nej te  przez socjaldemokratów) powołano 
Komisj  ds. uczciwych wynagrodze , która ma 
przygotowa  plan doj cia do minimalnej pła-

cy w wysoko ci 15 CAD. Podobne przymiarki 
mo na obserwowa  na wschodzie Kanady, 
cho  nie s  one tak ambitne ze wzgl du na 
mniejszy potencjał ekonomiczny tamtejszych 
prowincji. W Quebec od maja tego roku pła-
ca minimalna wzro nie o 8% do 12 CAD. Rz d 
federalny tak e nie pró nuje w ramach swoich 
prerogatyw. Przykładowo od listopada 2017 r. 
wprowadzono instytucj  17-tygodniowego 
bezpłatnego urlopu dla tych którzy musz  zaj-
mowa  si  starszym, schorowanym członkiem 
rodziny. Pracownik b dzie mógł tak e odmó-
wi  pracy w nadgodzinach je eli koliduje to 
z jego obowi zkami rodzinnymi.

Znamienna jest reakcja biznesu. W zasadzie 
nie oponuje on zbyt stanowczo przeciwko 
reformom z obszaru godzenia ycia zawo-
dowego z rodzinnym, co wynika zapewne ze 
zrozumienia potrzeby sprostania narastaj ce-
mu wyzwaniu demografi cznemu (5 mln osób 
przejdzie na emerytur  do 2035 r.) Zdecydo-
wanie kontestuje jednak podwy ki płac mini-
malnych, wskazuj c e wpłynie to na spadek 
tempa wzrostu gospodarczego i ci cia miejsc 
pracy. Prawd  jest, e skutki mog  by  trudne 
do przewidzenia ze wzgl du na znaczn  licz-
b  tych, którzy znajduj  u dołu drabiny do-
chodowej. W prowincjach Ontario i Alberta 
odpowiednio 25% i 16% pracowników zarabia 
obecnie poni ej granicy 15 CAD
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