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Świat to społeczeństwo rodzaju ludzkiego…. 
– Cyceron

Szanowni Państwo!

Minął kolejny, drugi już rok działalności Rady Dialogu Społecznego w nowej formule dialogu spo-
łecznego w Polsce. Z tej okazji Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego 
przygotowało niniejszy, okolicznościowy Biuletyn, poświęcony w całości Radzie Dialogu Społecznego.

Znajdziecie tam Państwo i podstawy prawne działalności RDS, jej uchwały, zarówno przyjęte jedno-
myślnie, jak i te, które były wyrazem wspólnego stanowiska dwóch partnerów społecznych. Niektóre dane 
w ujęciu statystycznym ułatwią Państwu podsumowanie drugiego roku działalności Rady Dialogu Społecz-
nego. Pierwsze dwa lata swej obecności w polskim dialogu, Rada przebyła wpierw pod przewodnictwem 
przedstawiciela związków zawodowych – Pana Piotra Dudy, potem pod przewodnictwem przedstawi-
cielki grupy pracodawców – Pani Henryki Bochniarz. 

Od jesieni 2017 roku Radzie Dialogu Społecznego przez 12 miesięcy przewodniczy przedstawicielka 
strony rządowej w Radzie – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbieta Rafalska.

Rada zaznacza coraz bardziej swoją obecność na dialogowej mapie Polski. Znaczenie i dorobek Rady 
przyspiesza, rośnie w siłę i doświadczenia. Rada Dialogu Społecznego i jej instytucje rozwijają się dynamicz-
nie. Dialog w różnych formułach toczy się na kilku płaszczyznach, m.in.: centralnej, branżowej, problemowej, 
doraźnej… Na bazie Centrum Partnerstwa niemal codziennie odbywają się spotkania robocze, konferencje, 
seminaria, negocjacje. Tu właśnie docierają się kompromisy, szczegółowe rozwiązania, które później są na 
forum Rady Dialogu Społecznego podejmowane. 

Trudno przecenić rolę, ściślej mówiąc misję Rady jako centralnej instytucji dialogu społecznego 
w Polsce. Wszyscy dołóżmy starań, by to forum wyznaczało nowe i coraz to lepsze perspektywy dla zgody 
społecznej. Zapraszam i zachęcam Państwa do lektury…

Iwona Zakrzewska 
Dyrektor CPS „Dialog”
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Rada Dialogu Społecznego działa w oparciu o ustawę 
z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego. Opublikowana w Dzien-
niku Ustaw 2015 poz. 1240 z dnia 24 lipca 2015 r., weszła 
w życie 11 września 2015 r. Zastąpiła ona Komisję Trój-
stronną ds. Społeczno-Gospodarczych, która funkcjono-
wała na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstron-
nej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i woje-
wódzkich komisjach dialogu społecznego. Rada Dialogu 
Społecznego ustanowiła nowe otwarcie w ramach trójkąta 
rząd–pracodawcy–pracownicy. Posiada większe upraw-
nienia niż Trójstronna Komisja.

Do podstawowych celów działania Rady Dialogu Spo-

łecznego należą:

  zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospo-
darczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej 
gospodarki i spójności społecznej;

  realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej 
w zakresie stosunków zatrudnienia;

  działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdra-
żania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, 
a także budowania wokół nich społecznego porozu-
mienia poprzez prowadzenie przejrzystego, meryto-
rycznego i regularnego dialogu organizacji pracowni-
ków i pracodawców oraz strony rządowej;

  wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszyst-
kich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Rada Dialogu Społecznego 

– podstawa prawna, cele i zadania

Do głównych zadań Rady Dialogu Społecznego należy 

w szczególności:

  wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk;
  opiniowanie projektów, założeń projektów ustaw oraz 

projektów aktów prawnych;
  inicjowanie na zasadach określonych Ustawą z dnia 

24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego procesu legislacyjne-
go. Realizacja zadań Rady odbywa się na podstawie na-
stępujących regulacji ustawowych:
– ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz.U. 2015 r. poz. 748 j.t.);

– ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2011 r. nr 79, 
poz. 431 j.t.);

– ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 r. Nr 200, 
poz. 1679 z późn. zm.);

– ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255, z późn. 
zm.);

– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. 2015 r. poz. 163 j.t.) 

Prace ustawowe Rady Dialogu Społecznego odbywają 
się według ściśle określonych harmonogramów w trybie 
konsultacji bądź negocjacji.

Posiedzenie plenarne RDS w dniu 30.11.2017 r. 
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Przewodniczącego i członków Rady Dialogu Społecz-
nego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przewodniczący zwołuje posiedzenia plenarne Rady oraz 
posiedzenia Prezydium Rady. Przewodniczącym Rady jest 
naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników, stro-
ny pracodawców lub strony rządowej. Jego kadencja trwa 
jeden rok. Do jego obowiązków należy również przedsta-
wianie corocznie Sejmowi RP i Senatowi RP sprawozda-
nia z działalności Rady. Pracami Rady kieruje Prezydium, 
w skład którego wchodzą przewodniczący i wiceprze-
wodniczący Rady. Prezydium Rady koordynuje pracę Ra-
dy i jej Zespołów Problemowych, o których mowa w art. 34 
ustawy, w szczególności ustala harmonogram prac Ra-
dy, porządek posiedzenia Rady oraz rozpatruje sprawy 
przekazane przez Radę. Prezydium Rady przy wykony-
waniu zadań korzysta z pomocy sekretarzy Prezydium 
Rady. Posiedzenia Rady oraz jej Prezydium odbywają się 
w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
2 miesiące. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwały na 

Przedstawiciele strony pracowników:

Reprezentujący Niezależny Samorządny Związek Zawo-

dowy „Solidarność”:
Piotr Duda – Przewodniczący Rady Dialogu Społeczne-
go I kadencji (od października 2015 r. do października 
2016 r.) Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, 
Przewodniczący Komisji Krajowej Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Wojciech 
Ilnicki, Bogdan Kubiak, Andrzej Kuchta, Jarosław Lan-
ge, Henryk Nakonieczny, Waldemar Sopata, Leszek Wal-
czak.
Reprezentujący Forum Związków Zawodowych:

Dorota Gardias – Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Spo-
łecznego, Przewodnicząca Forum Związków Zawodo-
wych, Krystyna Ptok, Mariusz Tyl, Waldemar Lutkowski, 
Dariusz Trzcionka, Stanisław Stolorz, Marek Mnich, Rafał 
Janowski.
Reprezentujący Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych:
Jan Guz – Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społeczne-
go, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związ-
ków Zawodowych, Andrzej Radzikowski, Dariusz Potyra-
ła, Stanisław Janas, Sławomir Broniarz, Urszula Michalska, 
Leszek Miętek, Sławomir Redmer.

Skład Rady Dialogu Społecznego

(według stanu na dzień 30 listopada 2017 r.)

Przedstawiciele strony pracodawców:

Reprezentujący Konfederację Lewiatan:
Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Dialogu Spo-
łecznego II kadencji (od października 2016 r. do paździer-
nika 2017 r.), Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecz-
nego, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Małgorzata Star-
czewska-Krzysztoszek, Jeremi Mordasewicz, Jacek Męcina, 
Grzegorz Baczewski, Marek Zychla.
Reprezentujący Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej:
Andrzej Malinowski – Wiceprzewodniczący Rady Dialogu 
Społecznego, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej, Rafał Baniak, Jan Buczek, Joanna Makowiecka-
-Gaca, Iwona Sroka, Marek Kowalski.
Reprezentujący Związek Pracodawców Business Centre 

Club:
Wojciech Warski – Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Spo-
łecznego, Przewodniczący Konwentu BCC, Łukasz Berna-
towicz, Grażyna Majcher-Magdziak, Witold Michałek, Jan 
Stefanowicz, Zbigniew Żurek.
Reprezentujący Związek Rzemiosła Polskiego:
Jan Gogolewski – Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Spo-
łecznego, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Antoni 
Odzimek, Władysław Jefremienko, Jan Klimek, Janusz Pią-
tek, Janusz Kowalski.

posiedzeniach plenarnych, jeżeli w posiedzeniu biorą 
udział: przedstawiciele więcej niż połowy organizacji lub co 
najmniej jeden przedstawiciel Rady Ministrów. Przyjęcie 
uchwały Rady wymaga zgody każdej ze stron. Stanowiska 
strony pracowników i strony pracodawców są przyjmowa-
ne zwykłą większością głosów, przy czym wymagane jest 
uczestniczenie w głosowaniu co najmniej 2/3 członków 
Rady reprezentujących daną stronę. Stanowisko strony rzą-
dowej przyjmowane jest jednomyślnie przez obecnych na 
posiedzeniu przedstawicieli Rady Ministrów. Posiedzenia 
Rady są jawne. Z ważnych powodów Prezydium Rady mo-
że zdecydować o wyłączeniu jawności posiedzenia. Z po-
siedzenia Rady sporządzany jest komunikat. Rada może 
podejmować uchwały w drodze głosowania korespon-
dencyjnego. Przyjęcie uchwały w drodze głosowania kore-
spondencyjnego może odbywać się przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. Uchwała w drodze 
głosowania korespondencyjnego jest podejmowana jed-

nomyślnie.

Skład Rady Dialogu Społecznego i jej prace
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Przedstawiciele strony rządowej:

Członkowie Rady Ministrów:

Elżbieta Rafalska – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecz-
nego III kadencji (od października 2017 r.) Minister Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej; Mateusz Morawiecki – Wice-
prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju; Andrzej Adam-
czyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa; Mariusza 
Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; 
Dawid Jackiewicz – Minister Skarbu Państwa; Konstanty 
Radziwiłł – Minister Zdrowia; Paweł Szałamacha – Minister 
Finansów; Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Anna 
Zalewska – Minister Edukacji Narodowej.
Przedstawiciel ministra właściwego do spraw fi nansów 
publicznych, odpowiedzialny za budżet: Hanna Majszczyk 
– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy, odpo-
wiedzialny za dialog społeczny:
Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedstawiciele z głosem doradczym:

Agnieszka Lenartowicz-Łysik – doradca Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, przedstawiciel Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej; 
Ryszard Kokoszczyński – członek Zarządu Narodowego 
Banku Polskiego, przedstawiciel Prezesa Narodowego Ban-
ku Polskiego; 
Grażyna Marciniak – Wiceprezes Głównego Urzędu Staty-
stycznego, przedstawiciel Prezesa Głównego Narodowego 
Banku Polskiego.

Uchwały podjęte przez Radę Dialogu Społecznego:

  Uchwała nr 18 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie za-
twierdzenia programu prac Rady na 2017 r.

  Uchwała nr 19 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania z wykonania planu fi nanso-
wego Biura Rady za 2016 r.

  Uchwała nr 20 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Spo-
łecznego za 2016 r.

Uchwały Rady Dialogu Społecznego, 

podjęte w okresie od listopada 2016 r. 

do 30 października 2017 r.

  Uchwała nr 21 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie za-
twierdzenia projektu planu fi nansowego Biura Rady na 
2018 r.

Uchwały podjęte przez stronę pracowników i stronę pra-

codawców Rady Dialogu Społecznego:

  Uchwała nr 21 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powo-
łania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu 
społecznego do spraw transportu drogowego.

Prezydium RDS w Pałacu Prezydenckim w dniu 30.11.2017 r.
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  Uchwała nr 22 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie po-
wołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu 
społecznego w branży spożywczej. 

  Uchwała nr 23 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie po-
wołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu 
społecznego w sektorze kultury i mediów. 

  Uchwała nr 24 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych 
innych ustaw. 

  Uchwała nr 25 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie 
realizacji projektu pilotażowego testującego reko-
mendowane przez partnerów społecznych zmiany 
w instrumencie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
na 2017 r. 

  Uchwała nr 26 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie 
projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Bu-
downictwa w sprawie dróg krajowych oraz dróg wo-
jewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy 
o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz 
wykazu dróg krajowych, po których mogą się poru-
szać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej 
osi do 8 t. 

  Uchwała nr 27 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie pro-
blemu niedoboru kierowców na polskim rynku tran-
sportu drogowego. 

  Uchwała nr 28 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kierun-
ków zmian w systemie ochrony zdrowia. 

  Uchwała nr 29 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sposo-
bu wdrożenia i skutków ustawy tworzącej system pod-
stawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 
zdrowotnej (sieć szpitali). 

  Uchwała nr 30 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany 
interpretacji podatkowych dotyczących projektów do-
tacyjnych fi nansowanych z funduszy UE. 

  Uchwała nr 31 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie prezy-
denckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 
21 listopada 2016 r.). 

  Uchwała nr 32 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie reali-
zacji zamówień publicznych w ochronie zdrowia. 

  Uchwała nr 33 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wy-
dania wiążących zaleceń dotyczących stosowania prze-
pisów prawa pracy oraz klauzul społecznych przewi-
dzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.).

  Uchwała nr 34 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie reko-
mendacji zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym. 

  Uchwała nr 35 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zale-
ceń partnerów społecznych dotyczących jakości staży 
na otwartym rynku pracy. 

  Uchwała nr 36 z dnia 19 czerwca 2017 r. w spra-
wie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego w rol-
nictwie. 

  Uchwała nr 37 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie emi-
gracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody 
medyczne. 

  Uchwała nr 38 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przy-
wrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Ro-
syjską.

 Uchwała nr 39 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rzą-
dowego projektu ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmia-
nie ustawy – Ordynacja podatkowa (wyciągi z rachun-
ków bankowych JPK_WB).

  Uchwała nr 40 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie rzą-
dowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w celu poprawy otoczenia prawnego działalności inno-
wacyjnej. 

  Uchwała nr 41 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie cią-
głości operacyjnej baz danych NFZ. 

  Uchwała nr 42 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie 
koordynacji prac w zakresie IT oraz regulacji dotyczą-
cych NFZ. 

  Uchwała nr 43 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ra-
portowania po wejściu w życie tzw. sieci szpitali oraz 
kontynuacji zadań sprawozdawczych NFZ w ramach 
nowego systemu. 

  Uchwała nr 44 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie za-
pytania kierowanego do Ministra Zdrowia. 

  Uchwała nr 45 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie se-
nackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji 
oraz niektórych innych ustaw. 

  Uchwała nr 46 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie Pla-
nu Funduszu Pracy na rok 2018. 

  Uchwała nr 47 z dnia 22 września 2017 r. w spra-
wie konieczności opracowania we współpracy ze 
stroną społeczną dokumentu „Polityka lekowa pań-
stwa”. 

  Uchwała nr 48 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie 
rekomendacji zmian w systemie edukacji w obszarze 
kształcenia zawodowego.

  Uchwała nr 49  z dnia 11 października 2017 r. w sprawie 
korzystania ze środków funduszy celowych, fi nansowa-
nych ze środków pracodawców, na cele niezgodne z ich 
zadaniami statutowymi.

  Uchwała nr 50 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podat-
ku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
z dnia 20 września 2017 r. (publiczny rejestr podatni-
ków VAT).

  Uchwała nr 51 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 
rekomendacji zmian w fi nansowaniu kształcenia osób 
niepełnosprawnych w ramach kwalifi kacyjnych kursów 
zawodowych. 

  Uchwała nr 52 z dnia 30 października 2017 r. w spra-
wie powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa 
Żywności.

  Uchwała nr 53 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 
Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.
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Spotkania w ramach działania Rady Dialogu Społecznego

W okresie od listopada 2016 r. do 15 października 2017 r. 
odbyło się 160 spotkań związanych z Radą Dialogu Społecz-
nego. W spotkaniach tych wzięło udział łącznie 3300 osób. 

Biuro Rady Dialogu Społecznego

Na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu spo-
łecznego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 
im. Andrzeja Bączkowskiego funkcjonuje Biuro Rady Dia-
logu Społecznego, stanowiące wydzieloną komórkę orga-
nizacyjną państwowej jednostki budżetowej podległej mi-
nistrowi do spraw pracy. Biuro Rady Dialogu Społecznego 
od października 2015 r. zapewnia obsługę techniczną, orga-
nizacyjną i kancelaryjno-biurową, a także ekspercką Rady. 
Biurem kieruje dyrektor podlegający przewodniczącemu 
Rady, powołany przez ministra właściwego do spraw pracy, 
na wniosek Rady Dialogu Społecznego. Dyrektor Biura 

Rady zobowiązany jest do koordynacji prac Biura w zakre-
sie wskazanym w uchwalonym przez Radę regulaminie. 
Do zakresu ustawowych obowiązków należy przygotowa-
nie projektu planu fi nansowego Biura RDS na rok następ-
ny, oraz każdego roku w terminie przewidzianym ustawą 
o Radzie Dialogu Społecznego. Zadania Dyrektora Biura 
Rady wskazane zostały w § 29 Regulaminu Rady Dialogu 
Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego z dnia 
14 grudnia 2015 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 1 Rady Dialogu Społecznego 
z dnia 9 listopada 2015 r., z dniem 12 listopada Minister 
Pracy powołał Iwonę Zakrzewską – Dyrektora Centrum 
Partnerstwa Społecznego „Dialog” na p.o. Dyrektora Biura 
Rady Dialogu Społecznego, do czasu zatrudnienia dyrekto-
ra w drodze konkursu. 18 kwietnia 2016 r. dyrektorem Biura 
została Katarzyna Łażewska. Zadania pracowników wska-
zane są w Regulaminie Rady Dialogu Społecznego i Biura 
Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 2015 r. po-

W ramach spotkań Trójstronnych Zespołów Branżowych 
w tym samym okresie spotkało się 899 osób. Łącznie Cen-
trum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przyjęło 4199 osób.

Posiedzenie plenarne RDS w dniu 30.11.2017 r.

Wykres 1. Zestawienie ilości spotkań w okresie od listopada 2016 r. do 15 października 2017 r. 
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Posiedzenia Prezydium i Plenarne RDSp

przez wskazanie zadań Biura Rady. Szczegółowy zakres za-
dań Biura Rady Dialogu Społecznego oraz poszczególnych 
pracowników Biura określa Regulamin wewnętrzny Biura 
Rady Dialogu Społecznego przyjęty Decyzją nr 2 z dnia 
18 lutego 2016 r. Biuro Rady Dialogu Społecznego, zgodnie 
ze swoimi zadaniami, przyjmowało i przesyłało do rozpa-
trzenia przez zespoły problemowe projekty ustaw i rozpo-
rządzeń, przysłanych ze strony rządowej, Kancelarii Sejmu 
RP i Kancelarii Senatu RP. 
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Wykres 2. Zestawienie ilości spotkań w okresie od listopada 2016 r. do 15 października 2017 r. 
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Wykres 3. Zestawienie ilości spotkań w okresie od listopada 2016 r. do 15 października 2017 r. 
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Wykres 4. Zestawienie ilości osób w okresie od listopada 2016 r. do 15 października 2017 r. 
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19.10.2016 – w Pałacu Prezydenckim odbyło się 
Prezydium RDS, a następnie uroczyste posiedzenie Rady 
Dialogu Społecznego, z udziałem Prezydenta RP, Andrzeja 
Dudy oraz Premier Beaty Szydło. Posiedzenie plenarne, 
którego celem było m.in. podsumowanie pierwszego roku 
działalności Rady Dialogu Społecznego, poprzedzone zo-
stało uroczystością wręczenia przez Prezydenta RP aktu 
powołania do składu Rady Elżbiety Witek, Minister – Człon-
ka Rady Ministrów. Posiedzeniu plenarnemu Rady Dialogu 
Społecznego przewodniczył Piotr Duda, Przewodniczący 
Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Soli-
darność”. W obradach uczestniczyli również Wiceprzewod-
niczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; 
Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan; Je-
rzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Wojciech 
Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Andrzej Malinow-
ski, Prezydent Pracodawców RP oraz Dariusz Trzcionka, 
Wiceprzewodniczący FZZ, w zastępstwie Doroty Gardias, 
Przewodniczącej FZZ. Strona rządowa była reprezentowa-
na przez Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, 
Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej; Jarosława Gowina, Wicepremiera, Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego; Elżbietę Witek, Minister, Członka 
Rady Ministrów; Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdro-
wia; Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budow-
nictwa; Annę Zalewską, Minister Edukacji Narodowej; Ma-
riusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji; Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii; Stani-
sława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. W posiedzeniu uczestniczyli 
również: Agnieszka Lenartowicz-Łysik Doradca Prezydenta 
RP, Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Staty-
stycznego; Ryszard Kokoszczyński, Członek Zarządu Naro-
dowego Banku Polskiego; Roman Giedrojć, Główny Inspek-
tor Pracy. Prezydent RP, Andrzej Duda, podkreślając rolę 
Rady Dialogu Społecznego, jako rzeczywistej reprezentacji 
społecznej, omawiającej problemy, omawiającej i ocenia-
jącej projekty ustaw, wprowadzającej rozwiązania, które 
przede wszystkim są potrzebne Rzeczypospolitej, podzię-
kował za wszystkie działania i spotkania Rady. Podziękował 
Piotrowi Dudzie, kończącemu kadencję prowadzenia Rady 
oraz pogratulował Henryce Bochniarz przewodniczenia Ra-
dzie przez następny rok. Podkreślił, że przejęcie przewod-
nictwa w Radzie przez pracodawców odbywa się w czasie, 
kiedy panuje przekonanie o konieczności wzmocnienia 
przedsiębiorców. Minister Elżbieta Rafalska w podsumowa-
niu roku działania Rady podkreśliła, że jest to nowe otwar-
cie w relacjach rząd – pracodawcy – pracownicy. Podzięko-

Posiedzenia plenarne 

i Prezydia Rady Dialogu Społecznego

wała dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady za jego 
ogromne osobiste zaangażowanie i podkreśliła, że liczy na 
równie dobrą pracę Rady za kadencji Henryki Bochniarz. 
W kolejnych wystąpieniach, podsumowujących rok działa-
nia Rady Dialogu Społecznego, głos zabierali jej Wiceprze-
wodniczący, natomiast Henryka Bochniarz podziękowała za 
zaufanie, jakim obdarzyli ją pracodawcy, przedstawiając jej 
kandydaturę na Przewodniczącą Rady. W kolejnej części 
posiedzenia członkowie Rady Dialogu Społecznego podjęli 
następujące uchwały: Uchwałę nr 16 Rady Dialogu Społecz-
nego w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicz-
nych prawa korzystnego dla rynku pracy; Uchwałę nr 17 
Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany uchwały nr 7 
w sprawie powołania Doraźnego zespołu ds. zamówień 
publicznych; Uchwałę nr 18 strony pracowników i strony 
pracodawców w sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; Uchwałę nr 19 wniosek 
strony pracowników i strony pracodawców powołania 
zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu do spraw 
przemysłu motoryzacyjnego; Uchwałę nr 20 strony pracow-
ników i strony pracodawców w sprawie projektu ustawy 
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego pracowników wykonujących zawody medyczne za-
trudnionych w podmiotach leczniczych. Kolejnym punk-
tem obrad Rady było wystąpienie Wicepremiera, Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina, który 
zaprezentował Strategię na rzecz doskonałości naukowej, 
nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z bizne-
sem i społecznej odpowiedzialności nauki. Podczas dyskusji, 
z udziałem ekspertów stron, rozmawiano o propozycjach 
idących w kierunku reformy szkolnictwa wyższego. Ostat-
nim punktem posiedzenia, była informacja na temat kon-
sultacji projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbo-
wej, przedstawiona przez Jerzego Wielgusa, przewodni-
czącego Doraźnego zespołu ds. Krajowej Administracji 
Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające 
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. 

21.11.2016 – w siedzibie Konfederacji Lewiatan 
odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecz-
nego. W trakcie spotkania, któremu przewodniczyła Hen-
ryka Bochniarz, nowa Przewodnicząca Rady Dialogu Spo-
łecznego, omawiano harmonogram i program prac Rady 
na rok 2017. Prezydium Rady dyskutowało również nad 
planowaną nowelizacją Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialo-
gu społecznego, zgodnie z którą (art. 87 Ustawy), w termi-
nie 2 lat od wejścia w życie ustawy, należy dokonać oceny 
funkcjonowania jej przepisów. W związku z tym Prezydium 
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ustaliło, że sprawą tą zajmie się w pierwszej kolejności 
Zespół Problemowy RDS ds. rozwoju dialogu społecznego, 
a przedstawione propozycje rozwiązań poddane będą 
szerokim konsultacjom. Omawiano także propozycje Mi-
nistra Rozwoju i Finansów, dotyczące pakietu zmian insty-
tucjonalno-prawnych w celu stworzenia „Konstytucji dla 
Biznesu” dla przedsiębiorców, jak również kwestię prze-
dłożenia Radzie uchwały w sprawie powołania zespołu 
ds. transportu drogowego. Zgodnie bowiem z art. 40 Usta-
wy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 
dialogu społecznego, zespół powołuje minister właściwy 
ds. pracy. 

8.12.2016 – w siedzibie CPS „Dialog” odbyło się Pre-
zydium, a następnie posiedzenie plenarne Rady Dialogu 
Społecznego. Obrady prowadziła nowa Przewodnicząca 
Rady, Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan. 
W posiedzeniu uczestniczyli: Elżbieta Rafalska, Wiceprze-
wodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej; Elżbieta Witek, Minister, Członek 
Rady Ministrów; Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej; Andrzej Adamczyk, Minister 
Infrastruktury i Budownictwa; Konstanty Radziwiłł, Minister 
Zdrowia; Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii; Hanna 
Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; 
Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Roz-
woju; Agnieszka Lenartowicz-Łysik doradca Prezydenta RP; 
Grażyna Marciniak, Wiceprezes GUS. W trakcie posiedzenia 
Rada zapoznała się z przedstawionymi przez Wicepremiera, 
Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego, 
głównymi założeniami Konstytucji dla Biznesu, czyli pakie-
tem norm dla zmian polskiej gospodarki. W pakiecie znala-
zły się m.in. projekt Ustawy Prawo przedsiębiorców, projekt 
ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz 
o Rzeczniku Przedsiębiorców. Pakiet Ministra Rozwoju i Fi-
nansów zawiera najważniejsze reguły dla fi rm, m.in. zasadę 
domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasadę przyjaznej 
interpretacji przepisów, zasadę rozstrzygania faktycznych 
wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, zasadę „co nie jest 
prawem zabronione, jest dozwolone”. Pakiet zawiera rów-
nież stopniowe wycofywanie z obrotu REGON-u, likwidację 
obowiązku posługiwania się przez fi rmy pieczątkami, „mil-
czącą zgodę urzędów” w przypadku braku odpowiedzi 
w określonym czasie, prawo zrozumiałe dla wszystkich, czy 
sukcesję przedsiębiorstw. Członkowie Rady wyrazili wątpli-
wość co do propozycji powołania Komisji Wspólnej Rządu 
i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców, z uwagi 
na fakt, iż może to wpłynąć na działalność Rady Dialogu 
Społecznego i jej relacje z rządem. Wicepremier Morawiecki, 
w odpowiedzi na wątpliwości Rady, zaproponował poszu-
kiwanie w tej sprawie kompromisu. Rada Dialogu Społecz-
nego podjęła następujące Uchwały: Uchwałę Nr 21 strony 
pracowników i pracodawców w sprawie powołania ze-
społu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego 
ds. transportu drogowego; Uchwałę nr 18 Rady Dialogu 

Społecznego w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady 
na 2017 r. Rada Dialogu Społecznego ustaliła, że w dniu 
19 stycznia 2017 r. odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie 
Rady w sprawie zmian systemowych w ochronie zdrowia.

5.01.2017 – w CPS „Dialog” odbyło się posiedze-
nie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, pod przewod-
nictwem Przewodniczącej Rady, Henryki Bochniarz. Pre-
zydium przedyskutowało sprawy związane ze swoimi 
zadaniami, wspierającymi dialog w kontekście aktualnej 
sytuacji w kraju. Omawiano również sprawę planowanej 
nowelizacji ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 
Dla przypomnienia, art. 87 ustawy zobowiązuje do doko-
nania oceny przepisów ustawy w okresie do dwóch lat od 
jej wejścia w życie. Zespół ds. rozwoju dialogu społeczne-
go zobowiązał się w terminie do końca stycznia 2017 r. do 
przedstawienia wstępnych propozycji zmian w ustawie, 
zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez partnerów społecz-
nych, stronę rządową i Wojewódzkie Rady Dialogu Spo-
łecznego. Stwierdzono, że przedstawione propozycje zmian 
do ustawy zostaną poddane szerokim konsultacjom. Omó-
wiono sprawy organizacyjne, związane z porządkiem ob-
rad planowanego na 19 stycznia br. kolejnego posiedzenia 
Rady Dialogu Społecznego. 

19.01.2017 – w CPS „Dialog” odbyło się posiedze-
nie Prezydium, a następnie posiedzenie plenarne Rady 
Dialogu Społecznego, którego wiodącym tematem była 
debata „Zdrowie jako inwestycja”. W posiedzeniu udział 
wzięli: Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów; Elżbieta Rafal-
ska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Konstan-
ty Radziwiłł, Minister Zdrowia; Krzysztof Tchórzewski, Mini-
ster Energii. Przewodnicząca Rady, odnosząc się do spraw 
ochrony zdrowia, zaznaczyła, że oczekiwane są zmiany 
w całym systemie fi nansowania i organizacji systemu 
ochrony zdrowia. Stwierdziła, że debata jest przykładem, 
że wiele rzeczy można usprawnić w systemie zdrowia, tym 
bardziej, że Polska znajduje się na etapie poszukiwania 

Posiedzenie plenarne RDS w dniu 8.12.2016 r.
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najlepszych rozwiązań. Podkreśliła, że propozycje strony 
społecznej, przedstawione w trakcie posiedzenia, powin-
ny zostać uwzględnione przez resorty zdrowia i fi nansów, 
a służba zdrowia powinna doczekać się zwiększenia na nią 
nakładów. W swoim wystąpieniu, Minister Zdrowia, Kon-
stanty Radziwiłł, stwierdził, że w systemie zdrowia nie-
zbędne są zmiany, z uwagi na fakt, iż istniejący w Polsce od 
1999 r. system ubezpieczeniowy nie zdaje egzaminu. Pro-
ponuje więc rozpoczęcie przeglądu koszyka świadczeń 
gwarantowanych, jak również poprawę jakości i bezpie-
czeństwa pacjentów, nie należy także zapominać o wyna-
grodzeniach pracowników służby zdrowia. Minister Radzi-
wiłł zaznaczył, że wprowadzone nowe regulacje pozwolą 
na powszechny dostęp obywateli polskich i legalnych re-
zydentów do opieki zdrowotnej, a w związku ze zmianą 
struktury organizacyjnej płatnika, zostanie zlikwidowany 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Poinformował, że ważnym 
elementem nowego systemu musi być dobra organizacja 
publicznej sieci zabezpieczenia szpitalnego i wzmocnienie 
podstawowej opieki zdrowotnej. W swoim wystąpieniu, 
Premier Beata Szydło podkreśliła, że dialog właśnie się to-
czy i jest bardzo potrzebny. Stwierdziła, że na świecie nie 
ma takiego systemu opieki zdrowotnej, który byłby w sta-
nie pogodzić wszystkie strony. Jednak należy przystąpić 
do naprawy systemu, z uwagi na fakt, że nie spełnia on 
swojego zadania, tak dla opieki zdrowotnej nad pacjen-
tem, jak i dla pracowników służby zdrowia. Poinformowa-
ła, że przyjęto projekty ustaw, część z nich skierowano 
w ubiegłym roku do Sejmu RP i przyjęto, część z nich 
będzie skierowana do prac parlamentarnych. Aktualnie 
w Komitecie Stałym Rady Ministrów trwają prace nad usta-
wą o sieci szpitali, zgodnie z harmonogramem przedsta-
wionym przez Ministra Zdrowia, już od połowy 2017 r. 

może zacząć obowiązywać nowa sieć szpitali oraz mogą 
nastąpić zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej, na-
tomiast od 1.01.2018 r. nastąpi likwidacja Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Podczas posiedzenia, Rada Dialogu 
Społecznego podjęła Uchwałę Nr 22 strony pracowników 
i pracodawców w sprawie powołania zespołu dla pro-
wadzenia branżowego dialogu społecznego w branży 
spożywczej; Uchwałę nr 23 strony pracowników i praco-
dawców w sprawie powołania zespołu dla prowadze-
nia branżowego dialogu społecznego w sektorze kultury 
i sztuki; Uchwałę nr 24 strony pracowników i pracodaw-
ców w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refun-
dacji leków, środków spożywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, oraz 
niektórych innych ustaw; Uchwałę nr 25 strony pracowni-
ków i pracodawców w sprawie realizacji projektu pilota-
żowego testującego rekomendowane przez partnerów 
społecznych zmiany w instrumencie Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego w 2017 r.; Uchwałę nr 26 strony pracowni-
ków i pracodawców w sprawie projektu Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wyka-
zu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których 
mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku 
pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po 
których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym na-
cisku pojedynczej osi do 8 t; Uchwałę nr 27 strony pra-
cowników i pracodawców w sprawie problemu niedoboru 
kierowców na polskim rynku transportu drogowego. 

16.02.2017 – w CPS „Dialog” odbyło się posiedze-
nie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie pro-
wadziła Henryka Bochniarz, Przewodnicząca RDS, Prezy-
dent Konfederacji Lewiatan. W obradach uczestniczyli 

Posiedzenie plenarne RDS w dniu 19.01.2017 r.
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Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej; Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; 
Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Rafał 
Baniak w zastępstwie Andrzeja Malinowskiego, Prezyden-
ta Pracodawców RP; Dariusz Trzcionka w zastępstwie Do-
roty Gardias, Przewodniczącej FZZ; Piotr Duda, Przewodni-
czący NSZZ „Solidarność”; Sekretarze Prezydium RDS; Dy-
rektor i pracownicy Biura Rady Dialogu Społecznego oraz 
pracownik Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecz-
nego MRPiPS. 

23.03.2017 – w CPS „Dialog” odbyło się posiedze-
nie Prezydium RDS, a następnie posiedzenie plenarne Rady 
Dialogu Społecznego. Posiedzenie Prezydium RDS prowa-
dziła Henryka Bochniarz, Przewodnicząca RDS, Prezydent 
Konfederacji Lewiatan. Obradom plenarnym przewodniczył 
Jerzy Bartnik, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecz-
nego. W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady 
Dialogu Społecznego: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Do-
rota Gardias, Przewodnicząca FZZ; Piotr Duda, Przewodni-
czący NSZZ „Solidarność”; Wojciech Warski, Przewodniczący 
Konwentu BCC; Iwona Sroka w zastępstwie Andrzeja Mali-
nowskiego, Prezydenta Pracodawców RP. Strona rządowa 
była reprezentowana przez Wiceprzewodniczącą Rady Dia-
logu Społecznego Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej; Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra 
Energii; Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Bu-
downictwa; Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Adama Ham-
ryszczaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju; 
Tomasza Zdzikota, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, w zastępstwie Mariu-
sza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji; Hannę Majszczyk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Finansów. Oprócz statutowych członków Rady Dialogu Spo-
łecznego w spotkaniu wzięli udział również: Wiceprezes 
GUS Grażyna Marciniak; Członek Zarządu NBP Ryszard Ko-
koszczyński; Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz 
Mińkowski oraz Przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego Marek Wójcik. Obrady plenarne 

poprzedziła uroczystość nadania sali A imieniem Longina 
Komołowskiego i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W uro-
czystości wzięła udział Zofi a Komołowska, wdowa po zmar-
łym Longinie Komołowskim, byłym Ministrze Pracy, Wice-
premierze Rządu RP i Przewodniczącym Trójstronnej Komisji 
ds. Społeczno-Gospodarczych. W trakcie posiedzenia przy-
jęto następujące Uchwały: Uchwałę nr 28 strony pracow-
ników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego 
w sprawie kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia; 
Uchwałę nr 29 strony pracowników i strony pracodawców 
Rady Dialogu Społecznego w sprawie sposobu wdrożenia 
i skutków ustawy tworzącej system podstawowego szpital-
nego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć 
szpitali); Uchwałę nr 30 strony pracowników i strony praco-
dawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany in-
terpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyj-
nych fi nansowanych z funduszy UE; Uchwałę nr 31 strony 
pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecz-
nego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (pro-
jekt z dnia 21.11.2016 r.). Następnie Rada Dialogu Społecz-
nego omawiała sprawy dotyczące przyszłości polityki spój-
ności UE oraz roli partnerów społecznych w promocji pol-
skiego stanowiska w sprawie przyszłego budżetu UE, jak 
również sprawami włączenia Rady Dialogu Społecznego 
w Semestr Europejski. Bardzo ważną kwestią, jaką zajęła się 
Rada Dialogu Społecznego było funkcjonowanie Europej-
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w kontekście 
wymiany doświadczeń i możliwości współpracy z Radą 
Dialogu Społecznego. W tym zakresie przeprowadzono 
debatę z udziałem przedstawicieli EKES. Głównymi tezami 
dyskusji było: Jak prowadzić dialog w warunkach wielo-
stronnych i zróżnicowanych interesów i celów, czy do-
świadczenia i rozwiązania EKES można i należy wykorzy-
stać w RDS? Obszary dyskusji i wzajemne zależności dialo-
gu społecznego na poziomie europejskim i krajowym – czy 
istnieją potencjalne obszary współpracy EKES i RDS, i jak 
ją organizować? Sprawny dialog to dialog sprawnie zarzą-
dzany – jak efektywnie organizować dialog, formułować, 
przyjmować i egzekwować wykonanie uchwał – czy i jak 
praktyka funkcjonowania EKES może się przełożyć na dzia-
łanie RDS?

13.04.2017 – w CPS „Dialog” odbyło się posiedze-
nie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, a następnie 
posiedzenie plenarne RDS, prowadzone przez Przewodni-
cząca RDS, Henrykę Bochniarz, Prezydent Konfederacji Le-
wiatan. W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczący 
Rady Dialogu Społecznego: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; 
Dariusz Trzcionka, Wiceprzewodniczący FZZ, w zastęp-
stwie Doroty Gardias, Przewodniczącej FZZ; Bogdan Ku-
biak, w zastępstiwe Piotra Dudy, Przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność”; Wojciech Warski, Przewodniczący Kon-
wentu BCC; Rafał Baniak w zastępstwie Andrzeja Malinow-
skiego, Prezydenta Pracodawców RP; Jerzy Bartnik, Prezes Posiedzenie plenarne RDS w dniu 23.03.2017 r.
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Związku Rzemiosła Polskiego. Strona rządowa była repre-
zentowana przez Mariusza Haładyja, Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju i Finansów, w zastępstwie Ma-
teusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Mini-
stra Rozwoju i Finansów; Stanisława Szweda, Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej; Adama Hamryszczaka, Podsekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Rozwoju; Tomasza Zdzikota, Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
w zastępstwie Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wew-
nętrznych i Administracji oraz Beatę Matosek, w zastęp-
stwie Anny Zalewskiej, Ministra Edukacji Narodowej. 
Oprócz statutowych członków Rady Dialogu Społecznego 
w spotkaniu wzięli udział również: Agnieszka Lenarto-
wicz-Łysik, Przedstawiciel Prezydenta RP; Roman Giedrojć 
Główny Inspektor Pracy; Edyta Bielak-Jomaa Główny In-
spektor Ochrony Danych Osobowych; Małgorzata Stręci-
wilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; Wiceprezes 
GUS Grażyna Marciniak; Członek Zarządu NBP Ryszard 
Kokoszczyński; Zastępca Głównego Inspektora Pracy Da-
riusz Mińkowski oraz Marek Wójcik Przedstawiciel Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rada Dialogu 
Społecznego przeprowadziła debatę na temat prawa za-
mówień publicznych, podczas której omawiano klauzule 
społeczne w zamówieniach publicznych, sprawy konku-
rencji na rynku zamówień publicznych w kontekście prawa 
zamówień publicznych, w tym zamówienia typu in-house 
oraz wypracowanym wspólnym stanowiskiem strony pra-
cowników i pracodawców Zespołu w sprawie rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych oraz uczestnictwo członków zespołu w procesie 
legislacyjnym. Rada Dialogu Społecznego dyskutowała 
również na temat rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz jego 
możliwych konsekwencjach dla rynku pracy. W trakcie 
posiedzenia przyjęto następujące Uchwały: Uchwałę nr 32 
strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu 
Społecznego w sprawie realizacji zamówień publicznych 
w ochronie zdrowia; Uchwałę nr 33 strony pracowników 
i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w spra-
wie wydania wiążących zaleceń dotyczących stosowania 
przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych przewi-
dzianych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.).

30.05.2017 – w CPS „Dialog” odbyło się posiedze-
nie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie pro-
wadziła Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu 
Społecznego, Prezydent Konfederacji Lewiatan. W obra-
dach uczestniczyli Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Han-
na Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finan-
sów; Leszek Miętek w zastępstwie Jana Guza, Przewodni-
czącego OPZZ; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwen-

tu BCC; Rafał Baniak w zastępstwie Andrzeja Malinowskie-
go, Prezydenta Pracodawców RP; Dorota Gardias, Prze-
wodnicząca FZZ; Henryk Nakonieczny w zastępstwie Piotra 
Dudy, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”; Sekretarze 
Prezydium RDS; Dyrektor i pracownik Biura Rady Dialogu 
Społecznego oraz Kierownictwo Departamentu Dialogu 
i Partnerstwa Społecznego MRPiPS. W trakcie posiedzenia 
przeprowadzono dyskusję na temat wypracowanych reko-
mendacji zmian nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Spo-
łecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Roz-
patrywano również skierowanie do głosowania projektów 
Uchwał w sprawie stanowisk strony pracowników i strony 
pracodawców Rady Dialogu Społecznego. 

19.06.2017 – w Pałacu Prezydenckim odbyło się 
Prezydium, a następnie posiedzenie plenarne Rady Dialo-
gu Społecznego. Spotkanie Prezydium prowadziła Henry-
ka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, 
Prezydent Konfederacji Lewiatan. W obradach uczestni-
czyli Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej; Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP; Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia; Sta-
nisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej; Tomasz Zdzikot, Podsekretarz 
Stanu w MSWiA; Leszek Miętek w zastępstwie Jana Guza, 
Przewodniczącego OPZZ; Wojciech Warski, Przewodniczą-
cy Konwentu BCC; Andrzej Malinowski, Prezydent Praco-
dawców RP; Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ; Piotr 
Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”; Sekretarze Pre-
zydium RDS; Dyrektor i pracownicy Biura Rady Dialogu 
Społecznego oraz Kierownictwo Departamentu Dialogu 
i Partnerstwa Społecznego MRPiPS. Przyjęto porządek po-
siedzenia plenarnego z dnia 19.06.2017 r. Podczas posie-
dzenia dyskutowano na temat współpracy rządu i Rady 
Dialogu Społecznego, która według parterów społecznych 
powinna stanowić podstawę efektywnego dialogu. Posie-
dzeniu plenarnemu Rady Dialogu Społecznego przewod-
niczyła Henryka Bochniarz, Przewodnicząca RDS i Prezy-
dent Konfederacji Lewiatan. W obradach uczestniczyli: 
Andrzej Duda, Prezydent RP; Wiceprzewodniczący Ra-
dy Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Piotr Duda, 
Przewodniczący NSZZ „Solidarność”; Jerzy Bartnik, Prezes 
Związku Rzemiosła Polskiego; Wojciech Warski, Przewod-
niczący Konwentu BCC; Andrzej Malinowski, Prezydent 
Pracodawców RP; Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ. 
Strona rządowa była reprezentowana przez Wiceprzewod-
niczącą Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Rafalską, Mini-
ster Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Konstantego Ra-
dziwiłła, Ministra Zdrowia; Stanisława Szweda, Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 
Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju; Marzenę Machałek, Sekretarza Stanu w Minister-
stwie Edukacji Narodowej; Tomasza Zdzikota, Podsekre-
tarza Stanu w MSWiA. W posiedzeniu Plenarnym Rady 
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ze strony Kancelarii Prezydenta udział wzięli m.in. minis-
trowie: Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska; 
Sekretarz Stanu Andrzej Dera; Doradca Prezydenta RP, 
Cezary Kochalski oraz Agnieszka Lenartowicz-Łysik, przed-
stawiciel Prezydenta RP w RDS. Oprócz statutowych człon-
ków Rady Dialogu Społecznego w spotkaniu brali udział 
również: Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzę-
du Statystycznego; Ryszard Kokoszczyński, Członek Zarzą-
du Narodowego Banku Polskiego; Dariusz Mińkowski, Za-
stępca Głównego Inspektor Pracy. Posiedzenie plenarne 
Rady Dialogu Społecznego rozpoczęło się od powołania 
przez Prezydenta RP nowego członka RDS z Forum Związ-
ków Zawodowych, Przewodniczącego NSZZ Policjantów, 
Rafała Jankowskiego. W swoim wystąpieniu, Prezydent RP 
Andrzej Duda podziękował członkom Rady za pracę w ra-
mach Rady Dialogu Społecznego, ponieważ jest to służba 
Polsce i jej obywatelom. Dodał, że wiele ważnych decyzji 
zostało przedyskutowanych i wypracowanych na forum 
Rady takich, jak m.in. podniesienie minimalnej stawki go-
dzinowej; likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki 
oraz debata nad zmianami w prawie zamówień publicz-
nych i wprowadzenie klauzul społecznych. Podkreślił jed-
nak, że nie we wszystkich kwestiach Rada osiągnęła poro-
zumienie, ponieważ „nie jest to rada zgody społecznej, 
tylko Rada Dialogu Społecznego, która jest miejscem do 
dyskusji i wymiany poglądów.” Temat społecznej debaty 
powrócił również dzięki NSZZ „Solidarność”, a uchwalenie 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego przywróciło dialog 
w kraju. Podziękował za omówienie przez Radę 6 projek-

tów ustaw prezydenckich, jak również za pracę ekspertów 
Rady, którzy pomogli w wypracowaniu propozycji zmian 
ustawowych, nad którymi odbędzie się jeszcze dyskusja. 
Zadeklarował, jako patron RDS, gotowość do przedsta-
wienia Sejmowi przygotowanych przez Radę propozycji 
zmian ustawowych, jako własną inicjatywę ustawodaw-
czą. Wyraził zadowolenie, że dialog społeczny, który jest 
niezwykle ważny toczy się również w Pałacu Prezydenc-
kim. Henryka Bochniarz Przewodnicząca Rady Dialogu 
Społecznego, Prezydent Konfederacji Lewiatan stwier-
dziła, że posiedzenie plenarne będzie poświęcone także 
kwestii nowelizacji ustawy o RDS. Zwróciła uwagę na do-
brą praktykę w procesie legislacyjnym, jaką jest ocena 
funkcjonowania przepisów ustawy oraz przedstawienie 
rekomendacji zmian. Podziękowała wszystkim tym, któ-
rzy pracowali przy wypracowywaniu propozycji zmian 
w ustawie o RDS. Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej odniosła się do kwestii związanych 
z funkcjonowaniem Rady Dialogu Społecznego. Powie-
działa, że powstanie RDS stanowiło nowe otwarcie w re-
lacjach rząd, pracodawcy i pracownicy. Działania Rady 
miały wpływ na wprowadzenie nowej jakości w dialogu 
społecznym, dzięki m.in. intensywnej pracy Prezydium 
Rady oraz Zespołów Problemowych, która przełożyła się 
na ilość podjętych uchwał. Aktywnie z Radą Dialogu Spo-
łecznego współpracuje strona rządowa, parlament i Pre-
zydent RP przesyłając, w okresie niespełna dwóch lat, do 
konsultacji ponad 800 projektów aktów prawnych, w tym 
prawie 600 projektów rządowych. Odniosła się do wypra-
cowanych przez parterów społecznych propozycji zmian 
ustawy o RDS, podkreślając, że wiele z nich uzyskało po-
parcie strony rządowej, a te które nie są jeszcze uzgod-
nione będą dalej dyskutowane. W trakcie posiedzenia 
strony pracowników i pracodawców przyjęły następujące 
uchwały: Uchwałę nr 34 strony pracowników i praco-
dawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19.06.2017 r. 
w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu 
Szkoleniowym; Uchwałę nr 35 strony pracowników i pra-
codawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19.06.2017 r. 
w sprawie zaleceń partnerów społecznych dotyczących 
jakości staży na otwartym rynku pracy; Uchwałę nr 36 
strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Spo-
łecznego z dnia 19.06.2017 r. w sprawie funkcjonowania 
Rady Dialogu Społecznego w rolnictwie; Uchwałę nr 37 
strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Spo-
łecznego z dnia 19.06.2017 r. w sprawie emigracji zarob-
kowej pracowników wykonujących zawody medyczne; 
Uchwałę nr 38 strony pracowników i pracodawców Rady 
Dialogu Społecznego z dnia 19.06.2017 r. w sprawie przy-
wrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyj-
ską; Uchwałę nr 39 strony pracowników i pracodawców 
Rady Dialogu Społecznego z dnia 19.06.2017 r. w sprawie 
rządowego projektu ustawy z dnia 19.05.2017 r. o zmia-
nie ustawy – Ordynacja podatkowa (wyciągi z rachunków 
bankowych JPK_WB). Posiedzenie plenarne RDS w dniu 19.06.2017 r.
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10.07.2017 – w CPS „Dialog” odbyło się Prezydium, 
a następnie posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społeczne-
go. Prezydium prowadził, w zastępstwie Henryki Bochniarz, 
Jerzy Bartnik, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecz-
nego, Honorowy Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Pre-
zes Jerzy Bartnik przewodniczył również posiedzeniu ple-
narnemu RDS. Na posiedzenie plenarne przybyli: Wiceprze-
wodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; 
Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”; Andrzej 
Malinowski, Prezydent Pracodawców RP; Dorota Gardias, 
Przewodnicząca FZZ; Łukasz Bernatowicz w zastępstwie 
Wojciecha Warskiego, Przewodniczącego Konwentu BCC. 
Strona rządowa była reprezentowana przez Konstantego 
Radziwiłła, Ministra Zdrowia; Stanisława Szweda, Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 
Leszka Skibę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finan-
sów. W spotkaniu uczestniczyli również: Agnieszka Lenar-
towicz-Łysik, Doradca Prezydenta RP; Grażyna Marciniak, 
Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego; Ryszard Ko-
koszczyński, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskie-
go; Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektor Pracy 
oraz Marek Wójcik, Przedstawiciel KWRiST. Porządek obrad 
obejmował między innymi: głosowanie na posiedzeniu ple-
narnym projektu Uchwały nr 40 strony pracowników i stro-
ny pracodawców rządowego projektu ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego 
działalności innowacyjnej; głosowanie na posiedzeniu ple-
narnym projektu Uchwały nr 41 strony pracowników i stro-
ny pracodawców w sprawie konieczności zmiany zasad za-
rządzania mieniem państwowym; głosowanie na posiedze-
niu plenarnym projektu Uchwały nr 42 strony pracowników 
i strony pracodawców w sprawie ciągłości operacyjnej baz 
danych NFZ; głosowanie na posiedzeniu plenarnym projek-
tu Uchwały nr 43 strony pracowników i strony pracodaw-
ców w sprawie koordynacji prac w zakresie IT oraz regulacji 
dotyczących NFZ; głosowanie na posiedzeniu plenarnym 
projektu Uchwały nr 44 strony pracowników i strony praco-
dawców w sprawie raportowania po wejściu w życie tzw. 
sieci szpitali oraz kontynuacji zadań sprawozdawczych NFZ 
w ramach nowego systemu; głosowanie na posiedzeniu 
plenarnym projektu Uchwały nr 45 strony pracowników 
i strony pracodawców w sprawie zapytania kierowanego do 
Ministra Zdrowia; głosowanie na posiedzeniu plenarnym 
projektu Uchwały nr 46 strony pracowników i strony praco-
dawców w sprawie rządowego projektu z dnia 12.05.2017 r. 
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw (podzielona płatność w po-
datku VAT); debatę na temat założeń projektu budżetu 
państwa na rok 2018 – art. 17 ustawy z dnia 24.07.2015 r. 
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego (Dz.U.2015, poz. 1240); debatę na temat pro-
pozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej na rok 2018, w myśl art. 7 
ust. 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wy-

nagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 966, 1948); debatę na 
temat propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za 
pracę na rok 2018, w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 847). Jerzy Bartnik Wiceprzewodniczący Rady, 
poinformował członków Rady Dialogu Społecznego, że nie 
ma kworum niezbędnego do głosowania Uchwał. Poinfor-
mował również, że przewodniczy spotkaniu w zastępstwie 
Przewodniczącej Rady, Henryki Bochniarz, która ze względu 
na wcześniej zaplanowane ważne obowiązki nie mogła 
uczestniczyć w posiedzeniu. Po dyskusji w sprawie prowa-
dzenia obrad i ewentualnego ich zakończenia, w związku 
z brakiem kworum, Wiceprzewodniczący RDS, Jerzy Bartnik 
zamknął posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. 

13.07.2017 – w siedzibie Konfederacji Lewiatan 
odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecz-
nego połączone z posiedzeniem Rady Rynku Pracy. Spo-
tkanie prowadziła Henryka Bochniarz, Przewodnicząca 
Rady Dialogu Społecznego, Prezydent Konfederacji Lewia-
tan. W posiedzeniu uczestniczyli: Wiceprzewodniczący 
Rady Dialogu: Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej; Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Jerzy 
Bartnik, Honorowy Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; 
Rafał Baniak, w zastępstwie Andrzeja Malinowskiego, Pre-
zydenta Pracodawców RP; Wojciech Warski, Przewodniczą-
cy Konwentu BCC oraz Sekretarze Prezydium RDS: Ma-
teusz Szymański (NSZZ „Solidarność”), Roman Michal-
ski (FZZ), Grzegorz Baczewski (Konfederacja Lewiatan), 
Zbigniew Żurek (Związek Pracodawców BCC) oraz Izabe-
la Opęchowska (Związek Rzemiosła Polskiego). Ze strony 
Rady Rynku Pracy w spotkaniu uczestniczyli: Stanisław 
Solorz (FZZ), Janusz Hyjek (FZZ), Bogdan Grzybowski (OPZZ), 
Anna Karaszewska (Konfederacja Lewiatan), Sebastian 
Kowalski-Paszko (Pracodawcy RP), Wiesław Łubiński (BCC), 
Tomasz Połaski (ZRP), Tomasz Sieradz (Związek Woje-
wództw RP), Agata Gawska (Fundacja Aktywizacja). W spot-
kaniu udział wzięli również: Agata Oklińska (Z-ca dyrektora 
Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS), 
Hanna Świątkiewicz-Zych (Dyrektor Departamentu Rynku 
Pracy MRPiPS) oraz Beata Czajka (Z-ca Dyrektora Departa-
mentu Rynku Pracy MRPiPS). Spotkanie poświęcone było 
przyszłości pracy, przedstawiono na nim Manifest Przy-
szłości Pracy, w którym to podniesiono apel o dostoso-
wanie prawa i stosunków pracy do wymogów gospodarki 
XXI wieku, jakości edukacji do wymogów nowoczesnego 
rynku pracy, stopniowe wydłużanie aktywności zawodo-
wej, ograniczenie poziomu opodatkowania pracy i zwięk-
szenie efektywności systemów zabezpieczenia społeczne-
go, umożliwienie pracownikom godzenia pracy z potrze-
bami życia prywatnego. Następnie, w obecności Elżbiety 
Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
podczas dorocznego Letniego Spotkania Lewiatana, uro-
czyście ogłoszono Manifest Przyszłości Pracy. 
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22.09.2017 – w Centrum Partnerstwa Społeczne-
go „Dialog” odbyło się posiedzenie Prezydium, a następnie 
posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Spotka-
nie prowadziła Henryka Bochniarz, Przewodnicząca RDS, 
Prezydent Konfederacji Lewiatan. W obradach uczestni-
czyli Wiceprzewodniczący Prezydium RDS: Jan Guz, Prze-
wodniczący OPZZ; Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ; 
Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”; Wojciech 
Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Andrzej Malinow-
ski, Prezydent Pracodawców RP; Jerzy Bartnik, Prezes Związ-
ku Rzemiosła Polskiego. Strona rządowa była reprezento-
wana przez Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecz-
nego Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej; Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Mi-
nistra Rozwoju i Finansów; Elżbietę Witek, Minister – Człon-
ka Rady Ministrów; Annę Zalewską, Minister Edukacji Na-
rodowej; Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii; Sta-
nisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej; Leszka Skibę, Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Finansów; Teresę Czerwińską, Pod-
sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów; Marzenę Ma-
chałek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Naro-
dowej; Józefę Szczurek-Żelazko, Sekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Zdrowia. Oprócz statutowych członków Rady 
Dialogu Społecznego w spotkaniu wzięli udział również: 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Przedstawiciel Prezydenta 
RP; Ryszard Kokoszczyński, Członek Zarządu NBP oraz 
Dariusz Mińkowski Zastępca Głównego Inspektora Pracy. 
Rada Dialogu Społecznego minutą ciszy uczciła pamięć 
zmarłego Romana Giedrojcia, Głównego Inspektora Pracy. 
Następnie, po przyjęciu przez Radę Dialogu Społecznego 
porządku obrad, Wicepremier Mateusz Morawiecki przed-
stawił założenia budżetowe na 2018 rok, zgodnie z który-
mi defi cyt budżetowy nie przekroczy 41,5 mld złotych, 
dochody osiągną wysokość ponad 355 mld zł, a wydatki 
budżetu państwa – 397 mld zł. Wicepremier Morawiecki 
stwierdził, że założenia infl acji na 2018 rok są jednymi 
z najniższych (2,3%). W trakcie posiedzenia przyjęto nastę-
pujące uchwały: Uchwałę nr 40 strony pracowników i stro-
ny pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie 
rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w celu poprawy otoczenia prawnego działalności inno-
wacyjnej; Uchwałę nr 41 strony pracowników i strony praco-
dawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie ciągłości 
operacyjnej baz danych NFZ; Uchwałę nr 42 strony pra-
cowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społeczne-
go w sprawie koordynacji prac w zakresie IT oraz regula-
cji dotyczących NFZ; Uchwałę nr 43 strony pracowników 
i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w spra-
wie raportowania po wejściu w życie tzw. sieci szpitali oraz 
kontynuacji zadań sprawozdawczych NFZ w ramach no-
wego systemu; Uchwałę nr 44 strony pracowników i strony 
pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie za-
pytania kierowanego do Ministra Zdrowia; Uchwałę nr 45 

strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialo-
gu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie 
ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw; Uchwałę 
nr 46 strony pracowników i strony pracodawców Rady 
Dialogu Społecznego w sprawie Planu Funduszu Pracy na 
rok 2018; Uchwałę nr 47 strony pracowników i strony pra-
codawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie koniecz-
ności opracowania we współpracy ze stroną społeczną 
dokumentu „Polityka lekowa państwa”; Uchwałę nr 48 
strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu 
Społecznego w sprawie rekomendacji zmian w systemie 
edukacji w obszarze kształcenia zawodowego. 

Posiedzenie plenarne RDS w dniu 10.07.2017 r.

11.10.2017 – w Centrum Partnerstwa Społeczne-
go „Dialog” odbyło się posiedzenie Prezydium, a następnie 
posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Spotka-
nie prowadziła Henryka Bochniarz, Przewodnicząca RDS, 
Prezydent Konfederacji Lewiatan. W obradach uczestni-
czyli Wiceprzewodniczący Prezydium RDS: Jan Guz, Prze-
wodniczący OPZZ; Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ; 
Jerzy Bartnik, Związek Rzemiosła Polskiego; Wojciech War-
ski, Przewodniczący Konwentu BCC; Andrzej Malinowski, 
Prezydent Pracodawców RP; Bogdan Kubiak w zastępstwie 
Piotra Dudy, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Stro-
na rządowa była reprezentowana przez Beatę Szydło Pre-
mier RP; Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego 
Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej; Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia; Elżbietę 
Witek, Ministra – Członka Rady Ministrów; Krzysztofa Tchó-
rzewskiego, Ministra Energii; Józefę Szczurek-Żelazko, Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Katarzynę Głowalę, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Teresę Czer-
wińską, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów; 
Macieja Kopeć, Podsekretarza w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej. W posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego 
wzięli udział również: Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Przed-
stawiciel Prezydenta RP; Grażyna Marciniak, Wiceprezes 
GUS; Ryszard Kokoszczyński, Członek Zarządu NBP; Kon-
rad Dziobek, Doradca Prezydenta RP; Andrzej Jacyna, Pre-
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zes NFZ; Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny; 
Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego; Arkadiusz Bratkowski, Członek Zarządu Wojewódz-
twa Lubuskiego; Ryszard Wasiński, Wiceprzewodniczący 
WRDS Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Henryka 
Bochniarz przywitała na posiedzeniu plenarnym Premier 
RP Beatę Szydło. Stwierdziła, że Rada jest najlepszym miej-
scem do prowadzenia dialogu. Niestety rezydenci odrzucili 
zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu plenarnym. 
Beata Szydło Premier RP, dziękując za możliwość wzięcia 
udziału w posiedzeniu plenarnym Rady, wyraziła ubole-
wanie, że lekarze Rezydenci nie przyjęli zaproszenia oraz 
przedstawiła podjęte działania rządu w obszarze ochrony 
zdrowia. Przypomniała, że w 2017 r. przekazano 8 mld zł na 
ochronę zdrowia, które zostaną przeznaczone na dodatko-
we świadczenia medyczne, oraz zwróciła uwagę, że zmia-
ny w służbie zdrowia są konieczne i potrzebne, a temat 
wynagrodzeń wymaga „nie tylko szczegółowej rozmowy, 
jak również odpowiedniego przygotowania”. W trakcie 
posiedzenia przyjęto uchwałę nr 49 strony pracowników 
i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w spra-
wie korzystania ze środków funduszy celowych, fi nanso-
wanych ze środków pracodawców, na cele niezgodne z ich 
zadaniami statutowymi. W dyskusji dotyczącej służby 
zdrowia, udział wzięli m.in.: Dorota Gardias Przewodniczą-
ca FZZ; Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Beata Szydło, Pre-
mier RP; Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia; Wojciech 
Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Urszula Michalska 
z OPZZ; Maria Ochman ekspert NSZZ „Solidarność”; An-
drzej Jacyna Prezes NFZ. Dorota Gardias Przewodnicząca 
FZZ, podkreśliła, że to partnerzy społeczni mieli w dniu 
dzisiejszym przedstawić sprawozdanie z wykonania usta-
wy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 
zawody medyczne we wszystkich szpitalach w Polsce. Jan 
Guz, Przewodniczący OPZZ mówiąc o losach 12 uchwał 
przyjętych przez stronę społeczną RDS w zakresie ochrony 
zdrowia, stwierdził, że żadna z przyjętych uchwał nie zo-
stała zrealizowana przez rząd, dlatego pod znakiem zapy-
tania stoi sens podjętej pracy. Zaapelował o wzajemny 
szacunek i respektowanie pracy Rady Dialogu Społeczne-
go, ponieważ wsłuchiwanie się w głos partnerów społecz-
nych poprawiłoby sytuację w służbie zdrowia. Beata Szydło, 
Premier RP odpowiedziała, że w 2018 r. rząd przeznaczy na 
ochronę zdrowia łącznie ponad 92 mld zł. Zaapelowała 
o unikanie dzielenia ich na poszczególne obszary. Zazna-
czyła, że to podatnicy budują budżet państwa. Wojciech 
Warski, Przewodniczący Konwentu BCC, również odniósł 
się do podjętych przez stronę społeczną Rady uchwał, któ-
rych podstawowym celem było przedstawienie słabości 
systemu oraz zaproponowanie nowych kierunków zmian 
w ochronie zdrowia. Maria Ochman ekspert NSZZ „Solidar-
ność” powiedziała, że podczas ubiegłorocznych rozmów, 
które odbyły się we wrześniu istniała szansa, aby omawiana 
dzisiaj ustawa położyła kres separatystycznym porozumie-

niom. Natomiast proponowane przez rząd rozwiązania 
mogą powodować powstawanie konfl iktów pomiędzy róż-
nymi grupami zawodowymi w służbie zdrowia. NSZZ „Soli-
darność” postuluje przeprowadzenie, jak najszybszej nowe-
lizacji ustawy i objęcie jej działaniem wszystkich pracowni-
ków zatrudnionych w placówkach służby zdrowia. 

19.10.2017 – w Centrum Partnerstwa Społeczne-
go „Dialog”, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie pre-
zydium Rady Dialogu Społecznego pod przewodnic-
twem Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewia-
tan. W spotkaniu wzięli udział członkowie strony społecz-
nej Prezydium Rady, Minister Zdrowia, Konstanty Radziwiłł 
oraz przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycz-
nych, w tym przedstawiciele Porozumienia Rezydentów. 
Członkowie Prezydium Rady Dialogu Społecznego ze stro-
ny społecznej podtrzymali wspólną decyzję o odmowie 
przystąpienia do prac w powołanym przez Ministerstwo 
Zdrowia zespole do spraw systemowych rozwiązań fi nan-
sowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych 
i sposobu ich wynagradzania. W ich ocenie, jedynym miej-
scem do prowadzenia dialogu jest Rada Dialogu Społecz-
nego, a w związku z sytuacją w ochronie zdrowia niezbęd-
ne jest podjęcie szybkich działań mających na celu wypra-
cowanie systemowych rozwiązań. W związku z powyższym 
sprawą ma zająć się Zespół Problemowy ds. usług publicz-
nych Rady Dialogu Społecznego. 

30.10.2017 – w Pałacu Prezydenckim odbyło się 
posiedzenie Prezydium, a następnie posiedzenie plenarne 
Rady Dialogu Społecznego. Przewodnictwo w Radzie ob-
jęła Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczą-
cy Prezydium RDS: Henryka Bochniarz, Prezydent Konfe-
deracji Lewiatan; Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Dorota 
Gardias, Przewodnicząca FZZ; Piotr Duda, Przewodniczą-
cy NSZZ „Solidarność”; Wojciech Warski, Przewodniczący 
Konwentu BCC; Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodaw-
ców RP; Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Pol-
skiego. Strona rządowa była reprezentowana przez Beatę 
Szydło, Premier RP; Mateusza Morawieckiego, Wicepre-
miera, Ministra Rozwoju i Finansów; Elżbietę Witek, Mini-
ster – Członka Rady Ministrów; Krzysztofa Tchórzewskie-
go, Ministra Energii; Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji; Konstantego Radziwiłła, 
Ministra Zdrowia; Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Teresę 
Czerwińską, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finan-
sów; Konrada Szymańskiego, Sekretarza Stanu ds. euro-
pejskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Macieja 
Kopeć, z upoważnienia Anny Zalewskiej, Minister Edukacji 
Narodowej; Kazimierza Smolińskiego, z upoważnienia An-
drzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 
Oprócz statutowych członków Rady Dialogu Społecznego 
w spotkaniu wzięli udział również: Agnieszka Lenartowicz-
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Łysik, Przedstawiciel Prezydenta RP; Andrzej Dera, Sekre-
tarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP; Paweł Mucha, Se-
kretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP; 
Grażyna Marciniak, Wiceprezes GUS; Ryszard Kokoszczyński, 
Członek Zarządu NBP, Marek Rymsza, doradca Prezydenta 
RP oraz Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy. Uroczy-
ste posiedzenie Rady w Pałacu Prezydenckim poprzedziło 
wręczenie nominacji nowo powołanym członkom Rady 
Dialogu Społecznego. Prezydent RP, Andrzej Duda podzię-
kował ustępującym członkom Rady Dialogu Społecznego 
za ich czas i zaangażowanie w pracę Rady, jak również Hen-
ryce Bochniarz, dotychczasowej Przewodniczącej Rady Dia-
logu Społecznego. Prezydent RP powołał w skład Rady: ze 
strony rządowej – Teresę Czerwińską, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów; ze strony Związku Rzemiosła 
Polskiego – Jana Gogolewskiego, Prezesa Związku Rze-
miosła Polskiego; Janusza Piątka, Wiceprezesa Związku 
Rzemiosła Polskiego; Władysława Jefremienko, Wiceprezesa 
Związku Rzemiosła Polskiego; ze strony Pracodawców RP – 
Marka Kowalskiego, Przewodniczącego Federacji Przedsię-
biorców Polskich; ze strony Konfederacji Lewiatan – Marka 
Zychlę, eksperta Konfederacji Lewiatan; ze strony Forum 
Związków Zawodowych – Krystynę Ptok, FZZ. „Nasz rząd 
prowadzi bardzo aktywną politykę społeczną, dialog jest 
bardzo potrzebny. Przy dobrej rozmowie różnych stron – 
pracodawców, związków zawodowych i strony rządowej 

zawsze jest szansa na wypracowanie lepszych rozwiązań” – 
powiedziała Minister Elżbieta Rafalska. Podziękowała także 
swoim poprzednikom, którzy pełnili funkcje przewodniczą-
cego w RDS – Henryce Bochniarz i Piotrowi Dudzie. Rada 
Dialogu Społecznego dyskutowała na temat zaprezen-
towanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę projektu 
noweli ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecz-
nego. Omawiano również rozwiązania służące poprawie 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz sprawy 
Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w ramach przygoto-
wania do listopadowego szczytu UE w Goeteborgu. Pod-
czas posiedzenia strona społeczna Rady przyjęła następują-
ce uchwały: uchwałę nr 50 strony pracowników i strony 
pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządo-
wego projektu z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych in-
nych ustaw (publiczny rejestr podatników VAT); uchwałę 
nr 51 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dia-
logu Społecznego w sprawie rekomendacji zmian w fi nan-
sowaniu kształcenia osób niepełnosprawnych w ramach 
kwalifi kacyjnych kursów zawodowych; uchwałę nr 52 stro-
ny pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Spo-
łecznego w sprawie powołania Państwowej Inspekcji Bez-
pieczeństwa Żywności; uchwałę nr 53 strony pracowników 
i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w spra-
wie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. 

Posiedzenia Zespołów Problemowych 

Rady Dialogu Społecznego

Zadania Zespołu Problemowego ds. usług publicznych:

  Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania i polityki fi -
nansowania całości lub wybranej części sektora usług pu-
blicznych oraz podejmowanie inicjatyw w tym zakresie.

  Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywa-
nie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie 
programów rządowych i innych dokumentów związanych 
z problematyką sektora usług publicznych, w tym w szcze-
gólności zamówień publicznych, pomocy i opieki społecz-
nej, usług komunalnych, służb mundurowych, bezpie-
czeństwa publicznego, ochrony zdrowia, oświaty i wycho-
wania, nauki i kultury.

  Analiza prowadzonej polityki w obszarze produktów lecz-
niczych i wyrobów medycznych, w szczególności w zakre-
sie obrotu, refundacji oraz dostępności produktów leczni-
czych oraz wyrobów medycznych.

  Wypracowywanie stanowisk i opinii w sprawach dotyczą-
cych polityki ochrony zdrowia oraz w obszarze dostępu 
pacjentów do usług zdrowotnych.

  Dokonywanie analiz i ocen kwestii związanych z ochroną 
zdrowia oraz formułowanie zaleceń.

  Analiza funkcjonowania oraz opiniowanie i przygotowy-
wanie rozwiązań prawnych obejmujących problematykę 
stosowania klauzuli społecznej w zamówieniach publicz-
nych.

  Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania systemu za-
mówień publicznych w Polsce oraz formułowanie reko-
mendacji w zakresie zmian w zasadach prowadzenia za-
mówień publicznych, w tym dotyczących ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.

  Inicjowanie, analiza i ocena dostosowań systemu ubez-
pieczenia zdrowotnego do zmian demografi cznych i gos-
podarczych, a także formułowanie zaleceń w tym za-
kresie.

  Przygotowywanie stanowisk i opinii w sprawach dotyczą-
cych zdrowia publicznego.

Zespół Problemowy ds. usług publicznych



18

Biuletyn  nr 5 /2017 (23)

Przewodniczącym Zespołu Problemowego ds. usług 
publicznych jest Sławomir Broniarz, Ogólnopolskie Poro-
zumienie Związków Zawodowych.

Do zadań Zespołu Problemowego ds. usług publicz-
nych należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk 
i opinii w sprawach dotyczących sektora usług publicz-
nych.

W trakcie kadencji Przewodniczącej Henryki Bochniarz 
odbyło się 9 posiedzeń Zespołu Problemowego ds. usług 
publicznych.

kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej; 
dyskusja nad stanowiskiem nr 1/2017 WRDS województwa 
lubelskiego w sprawie emigracji zarobkowej pracowników 
wykonujących zawody medyczne ze szczególnym uwzględ-
nieniem województwa lubelskiego; informacja ze spot-
kania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w sprawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pań-
stwowych Instytucji Kultury; dyskusja dotycząca zakresu 
prac Zespołu Problemowego ds. usług publicznych RDS; 
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifi kacji; informa-
cja Przewodniczącego Zespołu z posiedzenia Prezydium 
RDS z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Podze-
społu ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu 
Problemowego ds. usług publicznych; dyskusja nad projek-
tem ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym; 
dyskusja nad stanowiskiem z dnia 7 kwietnia 2017 r. w spra-
wie prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym; wypra-
cowanie stanowiska Podzespołu problemowego ds. ochro-
ny zdrowia działającego w ramach Zespołu Problemowego 
ds. usług publicznych; dyskusja nad rządowym projektem 
ustawy o sieci badawczej Łukasiewicz; dyskusja nad rządo-
wym projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpie-
czeństwa Żywności; dyskusja nad rządowym projektem 
ustawy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: projekt 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, projekt 
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce; powrót do debaty na temat sy-
tuacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w do-
mach dziecka i pogotowiach opiekuńczych po wejściu 
w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej – art. 237.

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. usług publicznych, 
9.05.2017 r.

Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy: 

dyskutowano nad projektami ustawy – Prawo oświatowe 
oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe. Omawiano projekty rozporządzeń Ministra 
Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawach: świad-
czeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej; świadczeń gwarantowanych z zakresu 
rehabilitacji leczniczej; świadczeń gwarantowanych z za-
kresu leczenia szpitalnego. Dyskutowano nad projektami 
ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym oraz niektórych innych ustaw; ustawy o zmia-
nie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 
ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochro-
nie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, a także dysku-
towano nad poselskim projektem ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo farmaceutyczne; poselskim projektem ustawy 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze 
środków publicznych; projektem ustawy o podstawowej 
opiece zdrowotnej; planem pracy Zespołu na 2017 r. – 
priorytety Zespołu.

Przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zespołu były 
także projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie: szczegółowych warunków i sposobu przepro-
wadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu matural-
nego; stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku 
postępowania o uznanie kwalifi kacji do wykonywania za-
wodu nauczyciela; regulaminu konkursu na stanowisko 

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. usług publicznych, 
12.10.2017 r.

W trakcie prac Zespołu strona pracowników i strona 
pracodawców wypracowała wspólne stanowiska dotyczą-
ce: projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych in-
nych ustaw; projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw; po-
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selskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw do nieru-
chomości na terenie miasta stołecznego Warszawy; pro-
jektu ustawy – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy – 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Podzespół problemowy ds. służb mundurowych

W marcu 2016 r. członkowie Zespołu Problemowego 
ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego podjęli 
decyzję o powołaniu w ramach Zespołu – Podzespołu 

problemowego ds. służb mundurowych. Prezydium Rady 
Dialogu Społecznego przychyliło się do tej decyzji. Przewod-
niczącym Podzespołu problemowego ds. służb munduro-
wych został Mariusz Tyl, Forum Związków Zawodowych.

ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – w za-
kresie zmian w zasadach rozliczania zwolnień lekarskich 
funkcjonariuszy; podział środków na podwyżki uposażeń 
funkcjonariuszy służb mundurowych na rok 2018.

W trakcie prac Podzespołu strona pracowników 

i strona pracodawców wypracowała wspólne stanowi-

ska dotyczące: projektu ustawy w sprawie zmiany usta-
wy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywia-
du, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Po-
żarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061); 
projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych 
innych ustaw.

Posiedzenia Podzespołu problemowego ds. służb mun-
durowych stanowią dla strony społecznej i strony praco-
dawców intensywną platformę dyskusji z Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Spra-
wiedliwości, a także z Ministerstwem Finansów jak również 
dla samych partnerów społecznych.

Podzespół problemowy ds. ochrony zdrowia 

W dniu 16 lutego 2017 r. Prezydium Rady Dialogu Spo-
łecznego podjęło decyzję o powołaniu Podzespołu pro-
blemowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach 
Zespołu Problemowego ds. usług publicznych. Przewodni-
czącym Podzespołu ds. ochrony zdrowia został Lubomir 

Jurczak, Business Centre Club. Pierwsze posiedzenie Pod-
zespołu odbyło się 28 marca 2017 r.

Głównym celem Podzespołu jest prowadzenie dialogu 
społecznego w sprawach związanych z funkcjonowaniem 
ochrony zdrowia. Zadaniem Podzespołu jest wypraco-
wanie i przyjęcie wspólnych stanowisk w sprawach waż-
nych z punktu widzenia polityki państwa w obszarze 
ochrony zdrowia oraz zapewnienie wsparcia eksperckie-
go dla Zespołu Problemowego ds. usług publicznych RDS 
w obszarze zdrowia.

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. mundurowych, 
13.10.2017 r.

Głównym zadaniem Podzespołu jest wypracowanie 
wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pra-
codawców w sprawach ważnych z punktu widzenia polity-
ki państwa wobec służb mundurowych.

W trakcie kadencji Przewodniczącej Bochniarz odbyły 
się 3 posiedzenia Podzespołu problemowego i jedno spo-
tkanie autonomiczne.

Podczas posiedzeń były omawiane następujące te-

maty: „Ustawa o L-4”; Informacja MSWiA – czy są prowa-
dzone prace nad zmianami dotyczącymi zaopatrzenio-
wego systemu emerytalnego służb mundurowych przez 
podległe Ministerstwu komórki; dyskutowano nad posel-
skim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie prze-
ciwpożarowej; ustawa modernizacyjna na lata 2017–2020 
(informacja na temat podwyżek, oszczędności, zasiłków 
chorobowych itd.); wystąpienie o projekt nowelizacji ustaw 
służb mundurowych w zakresie wprowadzenia nowelizacji 
zasad rozliczania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy tzw. 
ustawy o L-4; art. 15a Ustawy o zmianie ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojsko-
wego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Więziennej oraz ich rodzin; projekt nowelizacji 

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdro-
wia, 3.11.2017 r.
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Od powołania do końca września 2017 r. odbyło się 
10 posiedzeń Podzespołu problemowego ds. ochrony 
zdrowia, w tym jedno posiedzenie wspólne z doraźnym 
zespołem ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Spo-
łecznego. 

Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy: 
Jakość – system oparty na procedurach medycznych; IT 
w ochronie zdrowia; dyskutowano na temat założeń do 
projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpie-
czeństwie pacjenta z dnia 20 stycznia 2017 r.; fi nansowa-
nie w ochronie zdrowia; omawiano rządowy projekt usta-
wy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektó-
rych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2017 r.; omawiano 
problemy w funkcjonowaniu branży ratowników medycz-
nych. Dyskutowano nad wnioskiem Forum Związków Za-
wodowych z uwzględnieniem stanowiska Nr 1/2017 Wo-
jewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie 
zachodniopomorskim z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 
sytuacji w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycz-
nego; temat środowiska ratowników medycznych został 
zainicjowany na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu 
Społecznego dnia 19 czerwca 2017 r. przez przedstawicieli 
Forum Związków Zawodowych i przekazany decyzją Prze-
wodniczącej Rady Dialogu Społecznego Henryki Boch-
niarz do Podzespołu. Zgodnie z tą decyzją 24 lipca 2017 r. 
odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. ochrony zdrowia 

z udziałem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, Pod-
sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Tombar-
kiewicza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów 
Pawła Gruzy, przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Dyskutowano także nad kryteriami pozacenowymi w za-
mówieniach na zakup leków; zmianą ustawy o działalności 
leczniczej szczególnie w zakresie art. 54.; polityką lekową 
w ujęciu jakości w ochronie zdrowia w nawiązaniu do dys-
kusji w zakresie kryteriów pozacenowych na zakup leków 
oraz zmian ustawy o działalności leczniczej w zakresie 
art. 54.; jakością w medycynie – dane i standard postępowa-
nia; wstępne podsumowanie wyników projektu poświęco-
nego breast units; jakością w medycynie – relacja między 
projektowaną ustawą o jakości a ustawą o zdarzeniach me-
dycznych; jakością w medycynie – migracja kadr w Europie.

W trakcie prac Podzespołu strona pracowników i stro-

na pracodawców wypracowała wspólne stanowiska: 
z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Rady 
Dialogu Społecznego w rolnictwie; z dnia 28 kwietnia 
2017 r. w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wy-
konujących zawody medyczne; z dnia 25 maja 2017 r. 
w sprawie Informacji dla Wojewódzkich Rad Dialogu Spo-
łecznego w odpowiedzi na stanowiska przekazane do 
Zespołu Problemowego ds. usług publicznych RDS; z dnia 
13 czerwca 2017 r. w sprawie ciągłości operacyjnej baz 
danych NFZ; z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie koordy-
nacji prac w zakresie IT oraz regulacji dotyczących NFZ; 
z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie raportowania po 
wejściu w życie tzw. sieci szpitali oraz kontynuacji zadań 
sprawozdawczych NFZ w ramach nowego systemu; za-
łącznik do stanowiska – Podsumowanie posiedzeń Podze-
społu problemowego ds. ochrony zdrowia poświęco-
nych Jakości i IT pt. „Jakość w ochronie zdrowia – kon-
cepcja i znaczenie; wspólne stanowisko strony pracowni-
ków i strony pracodawców Podzespołu problemowego 
ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu Pro-
blemowego ds. usług publicznych RDS oraz doraźnego 
Zespołu ds. zamówień publicznych RDS z dnia 19 wrześ-
nia 2017 r. w sprawie konieczności opracowania we współ-
pracy ze stroną społeczną dokumentu „Polityka lekowa 
państwa”.

Zespół Problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Zadania Zespołu Problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy:

  Przeprowadzanie analiz i ocen oraz formułowanie zaleceń 
dla polityki gospodarczej, w tym w szczególności: proce-
sów restrukturyzacyjnych, procesów prywatyzacyjnych, 
rozwoju przedsiębiorczości i warunków prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, w tym warunków i kosztów funkcjo-
nowania przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjności, inwe-
stycji w B+R, z uwzględnieniem specyfi ki poszczególnych 
obszarów prowadzenia działalności, wspierania innowa-

cyjności, polityki regulacyjnej, polityki przemysłowej, poli-
tyki konkurencji, polityki regionalnej, polityki sektorowej 
i branżowej, polityki dotyczącej handlu międzynarodowe-
go, zmian zachodzących w politykach państw współpra-
cujących, funkcjonowanie sektora MŚP, zamówień publicz-
nych, wraz z uwzględnieniem ich wpływu na rynek pracy.

  Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywa-
nie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdro-
wia, 3.11.2017 r.
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Przewodniczącym Zespołu Problemowego ds. polityki 
gospodarczej i rynku pracy jest Andrzej Malinowski, Pre-
zydent Pracodawców RP.

Do zadań Zespołu Problemowego ds. polityki gospo-
darczej i rynku pracy należy wypracowywanie wspólnych 
dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących poli-
tyki gospodarczej kraju oraz rynku pracy.

W okresie od listopada 2016 r. do września 2017 r. od-
były się 3 posiedzenia Zespołu. 

Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy: 
omówienie planów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w zakresie założeń przyszłej polityki rynku pracy 
na 2017 rok i lata kolejne z uwzględnieniem podziału środ-
ków Funduszu Pracy na poszczególne instrumenty rynku 
pracy; dyskusja nad wnioskiem Pracodawców RP w sprawie 
niedoboru kierowców z jaką boryka się branża transportowa; 
dyskusja nad rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Bu-
downictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg 
wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o do-

puszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu 
dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy 
o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.; omówienie 
wniosku WRDS województwa warmińsko-mazurskiego doty-
czącego zawieszenia małego ruchu granicznego z Federacją 
Rosyjską oraz stanowiska strony społecznej WRDS w Gdań-
sku w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego 
z obwodem kaliningradzkim; dyskusja na temat postępów 
prac Podzespołu problemowego ds. reformy polityki ryn-
ku pracy działającego w ramach Zespołu Problemowego 
ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w obszarze: problema-
tyki reformy kształcenia zawodowego i Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego; dyskusja w sprawie poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 kwietnia 2017 r.; 
dyskusja w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego dzia-
łalności innowacyjnej z dnia 9 maja 2017 r.; dyskusja nad rzą-
dowymi ustawami o zasadach zarządzania mieniem pań-

programów rządowych i innych dokumentów związanych 
z: polityką gospodarczą kraju, prowadzeniem działalności 
gospodarczej, w tym z uwzględnieniem specyfi ki poszcze-
gólnych obszarów prowadzenia działalności i problematy-
ką rynku pracy.

  Dokonywanie analiz i formułowanie zaleceń odnośnie 
działań edukacyjnych w zakresie przygotowania osób mło-
dych do wejścia na rynek pracy, a także stworzenia efek-
tywnego systemu uczenia się przez całe życie, szczególnie 
w zakresie: określenia struktury zapotrzebowania  na kwa-
lifi kacje na rynku pracy, współpracy instytucji edukacyj-
nych z pracodawcami i związkami zawodowymi, określania 
i implementacji ram jakości staży i praktyk, doskonalenia 
efektywności usług rozwojowych, w tym w szczególności 
szkoleń dla pracowników fi nansowanych i współfi nanso-
wanych ze środków publicznych (KFS, EFS).

  Dokonywanie analiz i ocen działań w zakresie polityki ryn-
ku pracy, szczególnie w zakresie: przeciwdziałania bezro-
bociu i jego negatywnym skutkom, okresowej oceny sku-
teczności i efektywności dotychczas stosowanych narzę-

dzi, instytucji i programów polityki rynku pracy ukierunko-
wanych na wzrost zatrudnienia przy pomocy ustalonych 
wcześniej wskaźników.

  Opiniowanie, analiza i ocena oraz formułowanie zaleceń 
dla sposobu realizacji przez Polskę Strategii Europa 2020.

  Monitorowanie i ocena przez partnerów społecznych pro-
cesu europejskiego zarządzania gospodarczego (semestr 
europejski).

  Dokonywanie analiz i ocen procesów migracyjnych w Pol-
sce oraz formułowanie zaleceń odnośnie polityki migracyj-
nej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na gos-
podarkę, w tym na rynek pracy.

  Poddawanie ocenie skuteczności stosowanych instrumen-
tów polityki gospodarczej państwa oraz polityki rynku 
pracy ze względu na poziom bezrobocia, poziom zatrud-
nienia, poziom aktywności ekonomicznej ludności, po-
ziom kwalifi kacji zawodowych, ich zgodności z potrzeba-
mi rynku pracy oraz poziom adaptacji pracowników, ze 
szczególnym naciskiem na sytuację grup znajdujących się 
w gorszym położeniu na rynku pracy.

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, 20.12.2016 r.
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stwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.

W trakcie prac Zespołu strona pracowników i strona 

pracodawców wypracowała wspólne stanowiska: z dnia 
31 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji projektu pilotażo-
wego testującego rekomendowane przez partnerów spo-
łecznych zmiany w instrumencie Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego w 2017 r.; z dnia 11 stycznia 2017 r. w spra-
wie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
w sprawie dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po 
których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym naci-
sku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, 
po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym 
nacisku pojedynczej osi do 8 t.; z dnia 11 stycznia 2017 r. 
w sprawie problemu niedoboru kierowców na polskim 
rynku transportu drogowego; z dnia 15 maja 2017 r. 
w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu 
Szkoleniowym; z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zaleceń 
partnerów społecznych dotyczące jakości staży na otwar-
tym rynku pracy; z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przy-
wrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską; 
z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rządowego projektu 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy 
otoczenia prawnego działalności innowacyjnej; z dnia 
18 września 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w sys-
temie edukacji w obszarze kształcenia zawodowego.

w odniesieniu do problemów gospodarczych i społecznych 
na potrzeby zespołów RDS; udział na zaproszenie WRDS 
w spotkaniach dotyczących zagadnień środowiskowych; 
współpraca z WRDS w zakresie polityki środowiskowej pań-
stwa, w tym szczególnie związanych z wymianą wiedzy 
i doświadczeń dotyczących problemów lokalnych.

Do końca grudnia 2016 r. odbyło się 1 posiedzenie 
grupy roboczej.

Ponadto w dniu 20 grudnia 2016 r., odbyło się posie-
dzenie Zespołu Problemowego ds. polityki gospodarczej 
i rynku pracy, w trakcie którego członkowie Zespołu wy-
pełnili realizację Uchwały Nr 14 strony pracowników i strony 
pracodawców RDS z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmian 
systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych o powołaniu Podze-

społu ds. reformy polityki rynku pracy działającego w ra-
mach Zespołu Problemowego ds. polityki gospodarczej 
i rynku pracy. Przewodniczącym Podzespołu został Grze-

gorz Tokarski, Pracodawcy RP. Priorytetami Podzespołu 
określonymi przez członków na posiedzeniu inauguracyj-
nym 31 stycznia 2017 r. są: wzrost efektywności wydatko-
wania środków publicznych; sposób zarządzania środka-
mi Funduszu Pracy i Funduszu Świadczeń Pracowniczych; 
wzrost skuteczności wszelkich form pomocy udzielanej 
osobom bezrobotnym i pracodawcom, w tym instrumen-
tów rynku pracy; metody pomiaru efektywności wydatko-
wania środków publicznych; uelastycznienie funkcjono-
wania Publicznych Służb zatrudnienia; dążenie do modelu 
pełnego zatrudnienia przy wykorzystaniu zmarnowanego 
kapitału ludzkiego w postaci osób oddalonych od rynku 
pracy, w tym osób długotrwale bezrobotnych.

Do końca września 2017 r. odbyło się 5 posiedzeń 
Podzespołu, w czasie których przeprowadzono dyskusje 
w sprawie: informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej na temat planowanych zmian w polityce rynku 
pracy, założeń do ustawy oraz sposobu prowadzenia prac 
i konsultacji nad ustawą; prezentacji „Pięciopaku dla rynku 
pracy”, rekomendacji Pracodawców RP w zakresie głównych 
założeń do reformy polityki rynku pracy celem wypracowa-
nia rekomendacji Podzespołu kierowanych do Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; przyjęcia stanowiska 
Podzespołu w sprawie „Zaleceń partnerów społecznych do-
tyczących jakości staży na otwartym rynku pracy”, celem 
wypracowania wspólnego stanowiska stron pracowników 
i pracodawców Rady Dialogu Społecznego; przyjęcia stano-
wiska Podzespołu w zakresie przyszłości Krajowego Fundu-
szu Szkoleniowego celem wypracowania wspólnego stano-
wiska stron pracowników i pracodawców Rady Dialogu 
Społecznego; problematyki reformy kształcenia zawodowe-
go oraz treści Stanowiska nr 1/2017 Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wdrażania refor-
my oświaty w województwie warmińsko-mazurskim celem 
wypracowania wspólnego stanowiska stron pracowników 
i pracodawców Rady Dialogu Społecznego; rekomendacji 
w zakresie głównych założeń reformy polityki rynku pracy.

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. polityki gospodar-
czej i rynku pracy, 12.05.2017 r.

W ramach Zespołu Problemowego ds. polityki gospo-
darczej i rynku pracy została powołana grupa robocza 

ds. polityki środowiskowej państwa. Przewodniczącym 
grupy został Ryszard Pazdan, Business Centre Club.

Głównym zadaniem grupy roboczej ds. polityki środo-
wiskowej państwa jest: okresowa identyfi kacja najważniej-
szych zagadnień dotyczących polityki środowiskowej pań-
stwa, wchodzących w zakres zadań związków zawodowych 
i organizacji pracodawców; opracowanie wspólnych opinii 
dotyczących zagadnień określonych w pkt 1 oraz związa-
nych z procesami legislacyjnymi wynikającymi zarówno ze 
strony rządowej, poselskiej jak i społecznej; przygotowanie 
opinii w sprawach dotyczących zagadnień środowiskowych 
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Zespół Problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego

Zadania Zespołu Problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego:

  Opiniowanie projektów aktów prawnych, opracowywanie 
założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie pro-
gramów rządowych i innych dokumentów związanych 
z problematyką dialogu społecznego.

  Tworzenie platformy współpracy z innymi podmiotami, 
nie zaangażowanymi bezpośrednio w dialog społeczny, 
z Polski i z zagranicy.

  Monitorowanie i kształtowanie europejskiego dialogu 
społecznego.

  Prowadzenie działań na rzecz popularyzacji dialogu spo-
łecznego oraz edukowania na temat dialogu społecznego.

  Dokonywanie analiz rozwiązań prawnych umożliwiają-
cych rozszerzenie prowadzonego dialogu społecznego 
strony rządowej z partnerami społecznymi (organizacjami 
związkowymi i pracodawców) na dialog obywatelski (cy-
wilny) z udziałem innych podmiotów: instytucji społecz-
nych, izb gospodarczych i zawodowych. 

  Przenoszenie na grunt polski dobrych praktyk funkcjono-
wania dialogu. 

  Monitorowanie i analiza doświadczeń dotyczących pro-
wadzenia dialogu społecznego i jego instytucji na szcze-
blu centralnym, regionalnym i branżowym w innych pań-
stwach.

  Wypracowywanie zasad usprawniających dialog spo-
łeczny.

  Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania instytucji dia-
logu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym 
oraz przebiegu tego dialogu – na potrzeby rocznego spra-
wozdania z działalności Rady.

  Współpraca z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecz-
nego, w tym w szczególności w zakresie rozpatrywania 
wniosków, o których mowa w art. 11 ustawy.

  Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania dialogu bran-
żowego (sektorowego) dwu- i trójstronnego.

  Prowadzenie prac związanych z wdrażaniem w Polsce 
efektów Europejskiego Dialogu Społecznego, zwłaszcza 
wdrażaniem porozumień ramowych i ramowych planów 
działań.

Przewodniczącym Zespołu Problemowego ds. rozwoju 
dialogu społecznego jest Zbigniew Żurek, Business Centre 
Club. 

Do zadań Zespołu Problemowego ds. rozwoju dialogu 
społecznego należy wypracowywanie wspólnych dla stron 
stanowisk i opinii w sprawach dotyczących dialogu społecz-
nego.

W okresie od stycznia do listopada 2016 r. do końca 
września 2017 r. odbyło się 9 posiedzeń Zespołu Problemo-
wego ds. rozwoju dialogu społecznego – w tym 1 wspólne 
z Zespołem Problemowym ds. prawa pracy.

Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy: 
wstępna dyskusja merytoryczno-organizacyjna nad no-
welizacją ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Spo-
łecznego i innych instytucjach dialogu społecznego; plan 
pracy na rok 2017; Trójstronne Zespoły Branżowe; dyskusja 
nad stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego w Gdańsku w sprawie stanu dialogu społecznego 
w fi rmach na terenie województwa pomorskiego; Dialog 
Regionalny – informacje z Wojewódzkich Rad Dialogu 
Społecznego; dyskusja nad nowelizacją ustawy o zmianie 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych insty-
tucjach dialogu społecznego; dyskusja nad propozycja-
mi zmian organizacji członkowskich do ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego z uwzględnieniem zakresu tema-
tycznego; dyskusja nad propozycjami zmian do ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dia-
logu społecznego w części poświęconej Wojewódzkim 
Radom Dialogu Społecznego; dyskusja nad pismem Związ-
ku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programu 
Trzeciego i Drugiego Polskiego Radia; dyskusja nad wnio-
skiem FZZ dotyczącym ekspertyzy w zakresie analizy 
wpływu podniesienia progów reprezentatywności związ-
ków zawodowych na pluralizm związków zawodowych 

i reprezentowanie interesów różnych grup członków związ-
ków zawodowych w dialogu społecznym; dyskusja w spra-
wie pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dyskusja nad udziałem 
Ministrów Konstytucyjnych w posiedzeniach Rady Dialogu 
Społecznego; dyskusja nad informacją przekazaną przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w sprawie podstawy pro-
gramowej dotyczącej m.in. dialogu społecznego, prawa 
pracy, partnerów społecznych itd.; dyskusja z przedstawi-
cielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Od listopada 2016 r. na posiedzeniach Zespołu Problemo-
wego ds. rozwoju dialogu społecznego rozpoczęto dyskusję 
nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 

W czerwcu 2016 r. członkowie Zespołu Problemowego 
ds. rozwoju dialogu społecznego podjęli decyzję o powo-
łaniu grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecz-

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. rozwoju dialogu 
społecznego, 15.02.2017 r.
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nego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania stałych 
Zespołów Problemowych Rady. Ustalenie harmonogramu 
pracy grupy w podziale na zadania.

Podczas kolejnych posiedzeń grupy dyskutowano 

w sprawie: praktycznych aspektów wdrażania efektów eu-
ropejskiego dialogu społecznego: wznowienie prac Zespo-
łu ds. zagrożeń psychospołecznych; wdrożenia w Polsce 
„Ramowego planu działań na rzecz zatrudnienia młodych”. 
„Zasad monitorowania i wspierania przez Radę Dialogu 
Społecznego wdrażania w Polsce efektów europejskiego 
dialogu społecznego”. „Zasad skoordynowanego włączenia 
się polskich partnerów społecznych w Semestr Europejski”. 
„Zasad współpracy Rady Dialogu Społecznego z przedsta-
wicielami polskich partnerów społecznych w agendach 
i komitetach działających na szczeblu Unii Europejskiej”. 
Porozumienia wynegocjowanego i przyjętego przez euro-
pejskich partnerów społecznych pt. „Aktywne starzenie się 
i podejście międzypokoleniowe”.

W trakcie prac Grupy roboczej strona pracowników 
i strona pracodawców wypracowała: projekt „Zasad moni-
torowania i wspierania przez Radę Dialogu Społeczne-
go wdrażania w Polsce efektów europejskiego dialogu 
społecznego”, który został przekazany do Zespołu ds. roz-
woju społecznego celem akceptacji przez członków Ze-
społu, a następnie przekazany do Prezydium Rady Dialo-
gu Społecznego z wnioskiem o wdrożenie. Opracowanie 
pt. Semestr Europejski a partnerzy społeczni, materiał robo-
czy do projektu „Zasad skoordynowanego włączenia się 
polskich partnerów społecznych w Semestr europejski”.

Ponadto zgodnie z ustaleniami przyjętymi na posie-
dzeniu Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecz-
nego w dniu 30.05.2017 r. moderatorzy wystąpili do euro-
pejskich partnerów społecznych, dysponujących Fundu-
szem Translacyjnym o tłumaczenie tekstu porozumienia 
w sprawie „Aktywnego starzenia się i podejścia między 
pokoleniowego”. Ostatecznie tłumaczenie zostało przeka-
zane członkom grupy 31 lipca 2017 r. 

nego działającego w ramach Zespołu Problemowego ds. 
rozwoju dialogu społecznego. Prezydium Rady Dialogu 
Społecznego przychyliło się do tej decyzji. Moderatorami 
grupy zostali wybrani po stronie pracodawców Edyta Do-

boszyńska Związek Rzemiosła Polskiego, po stronie pra-
cowników Wojciech Ilnicki NSZZ „Solidarność”.

Głównym zadaniem grupy roboczej ds. europejskiego 
dialogu społecznego jest m.in.: przygotowanie projektu za-
sad monitorowania i wspierania przez Radę Dialogu Spo-
łecznego wdrażania w Polsce efektów europejskiego dialo-
gu społecznego; przygotowanie projektu zasad współpracy 
Rady Dialogu Społecznego z przedstawicielami polskich 
partnerów społecznych w agendach i komitetach działają-
cych na szczeblu Unii Europejskiej; przygotowanie projektu 
zasad skoordynowanego włączenia się polskich partnerów 
społecznych w Semestr Europejski.

Od powołania do września 2017 r. odbyło się 5 posiedzeń 
grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego.

Podczas posiedzenia 22 listopada 2016 r. omawiano 

następujące tematy: sprawy organizacyjne: potwierdzenie 
składu osobowego grupy; ustalenie sposobu moderowania 
pracy grupy, w tym spotkań; ustalenie sposobu pracy gru-
py między spotkaniami oraz kanałów kontaktu i wymiany 
informacji; ustalenie sposobu przygotowywania notatek/
protokołów/podsumowań ze spotkań grupy. Omówienie 
wyjściowych zadań grupy, tj.: przygotowanie projektu za-
sad monitorowania i wspierania przez Radę Dialogu Spo-
łecznego wdrażania w Polsce efektów europejskiego dialo-
gu społecznego; przygotowanie projektu zasad współpracy 
Rady Dialogu Społecznego z przedstawicielami polskich 
partnerów społecznych w agendach i komitetach działają-
cych na szczeblu Unii Europejskiej; przygotowanie projektu 
zasad skoordynowanego włączenia się polskich partnerów 
społecznych w Semestr Europejski; monitorowanie wdroże-
nia ww. zasad; inne zadania zlecone przez Zespół ds. rozwo-
ju dialogu społecznego, mieszczące się w zakresie zadań 
Zespołu, określonych w Uchwale nr 6 Rady Dialogu Społecz-

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego, 7.03.2017 r.
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Zespół Problemowy ds. funduszy europejskich

Zadania Zespołu Problemowego ds. funduszy europejskich:

  Ocena funkcjonowania instytucji udzielających wsparcia, 
w szczególności przedsiębiorcom, osobom pracującym 
i bezrobotnym. 

  Przedstawianie przez partnerów społecznych propozycji 
zmian w programach operacyjnych i innych dokumen-
tach funduszy europejskich.

  Analizowanie, opiniowanie i opracowywanie propozycji 
zmian i rekomendacji do: dokumentów programowych 
(w tym strategicznych), związanych z wdrażaniem fun-
duszy europejskich 2014–2020, przepisów regulujących 
wdrażanie polityki spójności, w tym pod kątem zgodno-
ści systemu z ich zapisami (w tym Umową Partnerstwa), 
systemu wdrażania funduszy europejskich, w tym kra- 

jowych i regionalnych programów operacyjnych, funkcjo-
nowania Komitetów Monitorujących Programy Operacyj-
ne i Regionalne Programy Operacyjne, innych dokumen-
tów dotyczących funduszy europejskich. 

  Analiza i ocena przepisów krajowych regulujących wyko-
rzystanie funduszy europejskich.

  Monitoring realizacji zasady partnerstwa i wdrażania 
mechanizmu interwencyjnego oraz rekomendowanie 
zmian.

  Wymiana informacji i doświadczeń reprezentacji przed-
siębiorców i pracowników w Komitetach Monitorujących.

  Nadzór nad cykliczną ewaluacją zasady partnerstwa oraz 
procesu wdrażania funduszy europejskich.

Przewodniczącym zespołu jest Zygmunt Mierzejewski 

Forum Związków Zawodowych.
W okresie od listopada 2016 r. do 15 października 2017 r. 

odbyło się pięć posiedzeń Zespołu oraz pięć spotkań auto-
nomicznych. Podczas spotkań omawiane są stanowiska 
odnośnie przekazanych do Zespołu dokumentów, pro-
jektów aktów prawnych w zakresie działania Zespołu oraz 
wypracowywane są stanowiska i przygotowywane pre-
zentacje na spotkania z przedstawicielami strony rządo-
wej, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz innych 
gremiów, w których uczestniczą partnerzy społeczni.

Podczas posiedzeń we wskazanym okresie omawiano 

następujące tematy: kontynuowano dyskusję na temat 
nowelizacji ustawy wdrożeniowej – omówiono uwagi part-
nerów społecznych, natomiast strona rządowa przedstawiła 
stanowisko wobec uwag partnerów społecznych; problem 
naliczania VAT od usług doradczych w ramach działania 2.2 
POWER; wsparcie dla budowy potencjału partnerów spo-
łecznych w ramach POWER – nowe stanowisko Komisji 
Europejskiej, możliwości wyodrębnienia działania w ra-
mach renegocjacji programu; informacji na temat negocjacji 
z Komisją Europejską zmian w programach operacyjnych; 

informacja strony rządowej na temat planowanych zmian 
w dokumentacji rzutującej na realizację Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych; informacja strony rządowej na te-
mat zmian w strategiach kraju pod kątem ich oddziaływania 
na dokumenty strategiczne dotyczące obecnego okresu 
programowania i mające wpływ na przyspieszenie wydat-
kowania środków unijnych; omówienie zmian w regulami-
nach poszczególnych KM RPO; stan wdrażania rekomenda-
cji i postulatów partnerów społecznych zawartych w Białej 
Księdze; omówieniu stanu wdrażania Regionalnych Progra-
mów Operacyjnych na lata 2014–2020 oraz udziału part-
nerów społecznych w tym procesie – posiedzenie Zespołu 
z udziałem przedstawicieli Województw; wydzielenie w każ-
dym RPO działania/poddziałania na rzecz wsparcia budowy 
potencjału regionalnych partnerów społecznych – pokaza-
nie dobrej praktyki z POWER; omówienie zmian w POWER, 
przedstawienie zmian w SZOOP i propozycji zmian w rocz-
nym planie działania; przyszłość polityki spójności UE oraz 
rola partnerów społecznych w promocji polskiego stano-
wiska w sprawie przyszłego budżetu UE; modyfi kacja Wy-
tycznych w zakresie kwalifi kowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014–2020; informacja strony rządowej na temat zmia-
ny interpretacji podatkowych dotyczących projektów do-
tacyjnych fi nansowanych z funduszy UE; ustalenie zasad 
udziału partnerów społecznych w spotkaniach organizowa-
nych przez Ministerstwo Rozwoju.

Zespół Problemowy ds. funduszy europejskich RDS
w kwietniu 2017 r. przedstawił Prezydium Rady wniosek 
o zlecenie ekspertyzy na temat: „Rodzaj i zakres wsparcia 
dla partnerów społecznych w programach operacyjnych 
fi nansowanych z EFS w wybranych krajach UE w ramach 
perspektywy fi nansowej UE na lata 2014–2020”, której ce-
lem miała być analiza działań na rzecz bezpośredniego 
i pośredniego wzmocnienia budowy potencjału partne-
rów społecznych w wybranych krajach UE fi nansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajo-

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. funduszy europej-
skich, 3.04.2017 r.
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wych i regionalnych programów operacyjnych. Następnie 
został zgodnie z pozytywną decyzją Prezydium RDS z dnia 
30 maja 2017 r. rozpoczęto procedurę wyłaniania ofert, 
jednak nie została złożona żadna oferta na realizację dzieła 
polegającego na sporządzeniu wskazanej ekspertyzy. 

Jednym z kluczowych tematów, który był omawiany na 
posiedzeniach Zespołu był problem naliczania podatku 
VAT w projektach współfi nansowanych z funduszy euro-
pejskich, dostępnych w obecnej Perspektywie Finansowej 
2014–2020. Pierwszy raz temat został poruszony przez 
partnerów społecznych na Komitecie Monitorującym 
POWER w listopadzie 2016 r. w obecności przedstawicieli 
Komisji Europejskiej. Następnie Członkowie Zespołu zgod-
nie apelowali o pilne i priorytetowe rozwiązanie proble-
mu. Ministerstwo Rozwoju zadeklarowało znalezienie ta-
kiego obszaru, który nie zablokuje omawianych działań. 
Pomimo zapewnień ze strony rządowej strona społeczna 
Rady w dniu 23 marca 2017 r. przyjęła Uchwałę Nr 30 
w sprawie zmiany interpretacji podatkowych dotyczą-
cych projektów dotacyjnych fi nansowanych z funduszy 
UE. W związku z brakiem realizacji Uchwały nr 30 oraz 
narastającym niepokojem z powodu braku decyzyjności 
strony rządowej, który spowodował, że projekty part-

nerów społecznych w większości nie są realizowane, 
Przewodniczący Zespołu, Zygmunt Mierzejewski skiero-
wał pismo do Przewodniczącej Rady, Henryki Bochniarz 
z prośbą o podjęcie stanowczych działań Rady Dialogu 
Społecznego celem usankcjonowania stanu faktycznego, 
potwierdzającego brak występowania podatku VAT w ra-
mach wyżej wymienionych projektów. Przewodnicząca 
Rady, Henryka Bochniarz skierowała w czerwcu 2017 r. 
pismo do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego w tej 
sprawie. 

Poza pracą w Zespole Problemowym ds. funduszy eu-
ropejskich partnerzy społeczni biorą czynny udział w licz-
nych warsztatach m.in. organizowanych przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju; Ministerstwo Rozwoju; Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pracują we wszyst-
kich Komitetach Monitorujących (POWER; PROW, IR, PW, 
IiŚ, PT, PC, RPO) oraz Komitecie do spraw Umowy Partner-
stwa 2014–2020. Często odbywają się spotkania partne-
rów społecznych przed posiedzeniami KM. Ze względu na 
dużą ilość projektów i rozporządzeń dotyczących zakresu 
prac Zespołu uruchomiony został system wspólnego wy-
pracowywania stanowisk przez Internet.

Przewodniczącym Zespołu jest Bogdan Kubiak, NSZZ 
„Solidarność”.

Do podstawowych zadań Zespołu należy współpraca 
z Międzynarodową Organizacją Pracy oraz kwestie doty-
czące Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

Zespół Problemowy ds. międzynarodowych

Zadania Zespołu Problemowego ds. międzynarodowych:

W obszarze współpracy z Międzynarodową Organizacją 

Pracy:
  Przeprowadzanie wspólnych konsultacji w kwestiach obję-

tych porządkiem dziennym obrad Międzynarodowej Kon-
ferencji Pracy, omawianie składu delegacji na kolejne sesje 
Konferencji oraz wypowiadanie się we wspólnych spra-
wach dotyczących udziału delegacji Polski w tych sesjach.

  Opiniowanie projektów konwencji i zaleceń przygotowy-
wanych do uchwalenia przez Międzynarodową Konferen-
cję Pracy.

  Występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami roz-
patrzenia nieratyfi kowanych konwencji i zaleceń, które 
nie zostały jeszcze wprowadzone w życie.

  Opiniowanie projektów sprawozdań przedstawionych przez 
Radę Ministrów do Międzynarodowego Biura Pracy, na 
podstawie art. 22 Konstytucji MOP.

  Opiniowanie propozycji wniosków, jakie będą przedsta-
wiane odpowiednim organom w związku z przedkłada-
niem konwencji i zaleceń zgodnie z art. 19. Konstytucji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy.

  Występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami po-
nownego rozpatrzenia nieratyfi kowanych konwencji i za-
leceń, które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie,  
w celu rozważenia, jakie środki mogłyby być podjęte, aby 

w razie potrzeby przyspieszyć ich ratyfi kację i realizację, 
a także występowanie z propozycjami wypowiedzenia 
ratyfi kowanych konwencji.

  Popularyzowanie na forum krajowym idei Konstytucji 
MOP oraz celów i założeń programowych MOP.

  Inicjowanie innych uzgodnionych propozycji rozwijania 
trójstronnych stosunków Polski z Międzynarodową Orga-
nizacją Pracy, w tym opiniowanie projektów wieloletnich 
programów rozwoju współpracy Polski z Międzynarodo-
wym Biurem Pracy i z jego instytucjami.

W obszarze związanym ze Zrewidowaną Europejską Kartą 

Społeczną:

  Wypracowanie propozycji zakresu planowanej ratyfi kacji 
Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

  Analiza zgodności ustawodawstwa polskiego z postano-
wieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, 
w szczególności pod kątem skutków społecznych i ekono-
micznych.

  Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie przyjęcia 
Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Karty Społecz-
nej, ustanawiającego System Skarg Zbiorowych.

  Przegląd i ocena realizacji zobowiązań, wynikających 
z Europejskiej Karty Społecznej.

  Monitorowanie podjętych zobowiązań.

W okresie od listopada 2016 r. do 15 października 2017 r. 
odbyły się dwa posiedzenia Zespołu.

Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy: 
kontynuowano dyskusję na temat opinii w zakresie „Oce-
na zgodności polskich regulacji z postanowieniami „Zrewi-
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gotowaniach do setnej rocznicy powstania Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy.

Ekspertyza w zakresie „Ocena zgodności polskich regu-
lacji z postanowieniami „Zrewidowanej Europejskiej Karty 
Społecznej” została przygotowana przez dr Marcina Wuj-
czyka, adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecz-
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspertyza była przed-
miotem dyskusji ostatniego posiedzenia Zespołu w 2016 r. 
Struktura opinii składa się z 3 części: 1 cześć to omówienie 
dotychczasowego orzecznictwa, z zaznaczeniem, że nie 
zawiera ono wszystkich elementów, które pojawiają się 
na gruncie danego artykułu; 2 część obejmowała analizę 
poszczególnych rozwiązań; 3 część natomiast to podsu-
mowanie poszczególnych rozważań. Liczba paragrafów, 
w których Polska spełnia wymogi Karty jest dokładnie 
taka, jaka jest wymagana pod postanowieniami Zrewido-
wanej Europejskiej Karty Społecznej, czyli 63. Partnerzy 
społeczni są w trakcie opracowywania uwag do sporzą-
dzonej ekspertyzy celem przeprowadzania kolejnej dys-
kusji na jej temat i rozpoczęcia dalszego procedowania 
Zespołu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej przekazało swoje spostrzeżenia, które zostały omówio-
ne na grudniowym posiedzeniu Zespołu. Ponad to Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych przygotowało materiał, 
który został omówiony na pierwszym posiedzeniu Zespo-
łu w 2017 r. 

Członkowie Zespołu Problemowego ds. międzynaro-
dowych podjęli decyzję o kontynuacji planu pracy ustalo-
nego na rok 2016.

dowanej Europejskiej Karty Społecznej” przygotowanej na 
zlecenie Rady Dialogu Społecznego przez dr Marcina Wuj-
czyka; wniosek OPZZ o przeprowadzenie ekspertyzy na 
temat ratyfi kowanych (pod kątem ich właściwej imple-
mentacji) i nieratyfi kowanych przez Polskę konwencji MOP 
oraz powodów zastanego stanu rzeczy. Ostatecznie od-
rzucono wniosek ze względu na zbyt szeroki zakres te-
matyczny oraz na trwające prace Komisji Kodyfi kacyjnej 
ds. prawa pracy; informacja z obrad 105. Sesji Międzyna-
rodowej Konferencji Pracy w Genewie w dniach 30 maja – 
11 czerwca 2016 r.; przygotowanie udziału Trójstronnej 
delegacji Polskiej w 106. sesji Międzynarodowej Organiza-
cji Pracy w dniach 5–16 czerwca 2017 r.; informacja o przy-

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. międzynarodo-
wych, 27.10.2017 r.

Przewodniczącym Zespołu jest Jan Klimek, Związek 
Rzemiosła Polskiego. 

Do zadań zespołu należy wypracowywanie wspólnych 
dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących ubez-
pieczeń społecznych. 

Zespół Problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Zadania Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych:

  Opiniowanie projektów aktów prawnych i przygotowy-
wanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie 
programów rządowych i innych dokumentów związanych 
z problematyką systemu ubezpieczeń społecznych.

  Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania ubezpieczeń 
społecznych, w szczególności dotyczących skutków praw-
nych, społecznych i fi nansowych propozycji rozwiązań 
w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i ich 
fi nansowaniu.

  Poddawanie ocenie efektywności funkcjonowania syste-
mu ubezpieczeń społecznych jako mechanizmu zapew-
nienia dochodów osobom ubezpieczonym w przypadku 
wystąpienia ryzyka socjalnego, w szczególności w zakre-
sie: wysokości świadczeń, właściwego adresowania świad-
czeń z ubezpieczenia społecznego, efektywności systemu 
w zakresie ograniczania negatywnych skutków wystąpie-
nia ryzyk socjalnych, kształtowania systemu ubezpieczeń 

społecznych, stabilności fi nansowej systemu ubezpieczeń 
społecznych, wpływu systemu ubezpieczeń społecznych 
na zatrudnienie.

  Inicjowanie, analiza i ocena dostosowań systemu ubez-
pieczeń społecznych do zmian demografi cznych i gospo-
darczych.

  Dokonywanie oceny zmian zachodzących w systemie 
ubezpieczeń społecznych.

  Porównywanie polskich rozwiązań stosowanych w syste-
mie ubezpieczeń społecznych z doświadczeniami zagra-
nicznymi, w tym w krajach Unii Europejskiej.

  Współpraca z instytucjami ubezpieczeń społecznych.
  Dokonywanie analiz funkcjonowania instytucji systemu 

ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem prowadzo-
nej przez nie gospodarki fi nansowej – z punktu widzenia 
jej skuteczności i efektywności.

Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy: 
projekt „Informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP” o skutkach 
obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie 
niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu 
ubezpieczeń społecznych (Dz.U. poz. 398, z późn. zm.) oraz 
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Zespół Problemowy ds. prawa pracy

Zadania Zespołu Problemowego ds. prawa pracy:

  Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowy-
wanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie 
programów rządowych i innych dokumentów związanych 
z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy.

  Ocena funkcjonowania przepisów prawa pracy, z punktu 
widzenia: skutków społeczno-gospodarczych dla rynku 
pracy, potrzeb wynikających z kształtowania rynku pracy, 
zapewnienia bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego 
pracowników, rozwoju dialogu społecznego, ułatwień dla  

pracodawców w utrzymaniu dotychczasowych i tworze-
niu nowych miejsc pracy, tworzenia przestrzeni do regu-
lacji pomiędzy popytem a podażą na rynku.

  Ocena funkcjonowania organów kontrolnych w sferze 
prawa pracy i legalności zatrudnienia.

  Analiza rozwiązań zawartych w innych niż akty prawne 
źródłach prawa pracy, m.in. w układach zbiorowych pracy 
i porozumieniach zbiorowych celem ustalenia trendów 
modyfi kacji prawa pracy.

czeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy; projekt ustawy o zmianie ustawy 
o emerytach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych; informacja Mini-
stra Finansów na temat: założeń projektu budżetu państwa 
na 2018 r. w tym prognozowanych wielkościach makroeko-
nomicznych stanowiących podstawę do opracowania pro-
jektu ustawy budżetowej na rok 2018 r.; dyskusja nad wy-
pracowaniem wspólnego stanowiska na temat zwiększenia 
wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS 
w 2018 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS (Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.); ustawa o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; analiza 
obecnie obowiązującej formuły waloryzacji rent i emerytur, 
wypracowanie ewentualnych rekomendacji.

Przewodniczącym Zespołu jest Jacek Męcina, Konfe-
deracja Lewiatan.

Do zadań zespołu należy wypracowanie wspólnych dla 
stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących indywi-
dualnego i zbiorowego prawa pracy.

Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy: 
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych 
oraz ich elektronizacją; propozycje zmian do ustawy z dnia 

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń spo-
łecznych, 29.11.2017 r.

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń spo-
łecznych, 26.09.2017 r.

ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środ-
ków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytal-
nych (Dz.U. poz. 1717) wraz z propozycjami zmian. Projekt 
z dnia 31.10.2016 r.; „Przegląd systemu emerytalnego In-
formacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowią-
zywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (Dz.U. poz. 637) wraz z propozycjami zmian”. Projekt 
z dnia 31.10.2016 r.; Biała Księga ZUS; Zielona Księga ZUS; 
projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pra-
cy oraz niektórych innych ustaw; dyskusja w sprawie po-
wszechnego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę na 
bazie przeprowadzonego w 2016 r. przeglądu emerytalne-
go; projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpie-

23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych; prezy-
dencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 listopada 
2016 r.); projekt wspólnego wniosku partnerów społecz-
nych w sprawie zmian legislacyjnych dotyczących pra-
cowników młodocianych; Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profi laktycznych posiłków 
i napojów; projekt stanowiska strony pracowników i strony 
pracodawców Zespołu Problemowego ds. prawa pracy RDS 
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w sprawie stosowania art. 17 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu 
pracowników tymczasowych; projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przy-
gotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradza-

nia; dyskusja na temat Europejskiego Filaru Spraw Socjal-
nych; projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 
żurawi.

Zespół Problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Zadania Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych:

  Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywa-
nie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie pro-
gramów rządowych i innych dokumentów związanych z po-
lityką budżetową, w tym polityką fi skalną, kontrolą po-
datkową i skarbową, wynagrodzeniami i świadczeniami 
socjalnymi.

  Opiniowanie propozycji dotyczącej wstępnej prognozy 
wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad 
projektem ustawy budżetowej oraz przygotowywanie 
przez stronę pracowników i stronę pracodawców propo-
zycji wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospo-
darce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, emerytur i rent 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Wypracowywanie propozycji uzgodnienia w następnym 
roku wysokości: wynagrodzeń w gospodarce narodowej 
w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, zwiększenia emerytur i rent 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Analiza sytuacji fi nansowej FUS, w tym m.in. FRD i fundu-
szu chorobowego.

  Dokonywanie analiz i ocen systemu zabezpieczenia spo-
łecznego, ze względu na: wysokość świadczeń społecz-
nych i ich adekwatności, skuteczność adresowania świad-
czeń społecznych, skuteczność poszczególnych świadczeń

społecznych w ograniczaniu sfery ubóstwa, konieczność 
zmian kryteriów uprawniających do korzystania z pomo-
cy społecznej.

  Porównanie doświadczeń innych krajów w ustalaniu kate-
gorii i kryteriów: minimum socjalnego, minimum egzy-
stencji i minimalnego dochodu gwarantowanego.

  Dokonywanie analiz i ocen wysokości płacy minimalnej 
z uwzględnieniem jej wpływu na sytuację materialną pra-
cowników, i funkcjonowanie rynku pracy oraz formułowa-
nie propozycji rozwiązań.

  Dokonywanie ocen i analiz dotyczących systemu podatko-
wego oraz opracowywanie zaleceń zmian w tym zakresie.

  Ocena funkcjonowania i działalności administracji podat-
kowej pod kątem przestrzegania praw podatników, w tym 
także w ramach prowadzonych kontroli podatkowych, 
skarbowych, postępowaniach podatkowych oraz czynnoś-
ciach sprawdzających.

  Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych doty-
czących podatków.

  Dokonywanie analiz i ocen udziału wydatków socjalnych 
i ich struktury w budżecie państwa.

  Przygotowywanie projektu opinii w sprawie informacji 
z wykonania ustawy budżetowej przedstawianej przez 
Radę Ministrów.

  Opiniowanie założeń i projektu ustawy budżetowej państwa.

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. prawa pracy, 7.11.2017 r.
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Przewodniczącym Zespołu jest Henryk Nakonieczny, 
NSZZ „Solidarność”.

Do zadań zespołu należy wypracowanie wspólnych 
stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki budże-
towej, w tym fi skalnej i kontroli podatkowej oraz wynagro-
dzeń i świadczeń socjalnych.

Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy: 
projekt „Informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP” o skut-
kach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. 
o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowa-
niem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. poz. 398, 
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wy-
płaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych 

funduszach emerytalnych (Dz.U. poz. 1717) wraz z pro-
pozycjami zmian. Projekt z dnia 31.10.2016 r.; „Przegląd 
systemu emerytalnego Informacja Rady Ministrów dla Sej-
mu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 
2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz. 637) wraz 
z propozycjami zmian”. Projekt z dnia 31.10.2016 r.; Biała 
Księga ZUS; Zielona Księga ZUS; projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz usta-
wy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw; dyskusja w sprawie powszechnego, dobrowolne-
go oszczędzania na emeryturę na bazie przeprowadzo-
nego w 2016 r. przeglądu emerytalnego; projekt ustawy 
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy; projekt ustawy o zmianie ustawy o emerytach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz usta-
wy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych; informacja Ministra Finan-
sów na temat: założeń projektu budżetu państwa na 
2018 r. w tym prognozowanych wielkościach makroekono-
micznych stanowiących podstawę do opracowania projek-
tu ustawy budżetowej na rok 2018 r.; dyskusja nad wypra-
cowaniem wspólnego stanowiska na temat zwiększenia 
wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS 
w 2018 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS (Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.); ustawa o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; analiza 
obecnie obowiązującej formuły waloryzacji rent i emery-
tur, wypracowanie ewentualnych rekomendacji.

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagro-
dzeń i świadczeń socjalnych, 16.10.2017 r.

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, 8.09.2017 r.



31

Biuletyn  nr 5 /2017 (23)

Zadania doraźnego Zespołu ds. zamówień publicz-

nych:

  Opiniowanie i przygotowanie, we współpracy z Urzę-
dem Zamówień Publicznych i właściwymi minister-
stwami, propozycji zmiany przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych w związku z koniecznością im-
plementacji do 18 kwietnia 2016 r. dyrektyw unijnych – 
2014/24/UE oraz 2014/25/UE z 26 lutego 2014 r., ze 
szczególnym uwzględnieniem mechanizmów stoso-
wania klauzul społecznych w zamówieniach publicz-
nych.

  Przygotowanie we współpracy z Urzędem Zamówień 
Publicznych kodeksu dobrych praktyk wraz z propozy-
cjami klauzul umownych w poszczególnych branżach.
Przewodniczącym Zespołu jest Marek Kowalski, Kon-

federacja Lewiatan. 
Do zadań Zespołu należy m.in. opiniowanie i przygoto-

wanie, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych 
i właściwymi ministerstwami, propozycji zmiany przepi-
sów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy: bu-
dżetowanie kontraktów na zamówienia publiczne w służ-
bie zdrowia na rok 2017 z uwzględnieniem nowelizacji 
Prawa zamówień publicznych z 2016 r.; waloryzacja umów 
w toku oraz kontrola przestrzegania prawa pracy (wymóg 
zatrudnienia na umowę o pracę); analiza stanu obecnego 
w drogownictwie i propozycje rozwiązań rekomendowa-
nych w nowej ustawie PZP; dobre praktyki w zamówie-
niach publicznych – jak wyglądają prace powołanego 
w tym celu zespołu w UZP; jak wygląda przygotowanie 
administracji państwowej i samorządowej do zmiany 
kosztów pracy w usługach świadczonych w ramach zamó-
wień publicznych, w związku ze zmianą prawa od 1 stycz-
nia 2017 r.; podjęcie dyskusji dot. ewentualnego przyjęcia 
stanowiska w sprawie „zaniepokojenia ze strony partne-
rów społecznych sytuacją fi nansową szpitali i płynącymi 

Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych

Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych, 
24.01.2017 r.

z tego zagrożeniami dla przedsiębiorców i pracowników” 
oraz stanowiska Zespołu w sprawie zmiany w przepisach 
dotyczących „cesji długów szpitalnych”; projekt ustawy 
o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 
oraz niektórych innych ustaw; wybrane zagadnienia doty-
czące zamówień publicznych. Opisywanie przedmiotu za-
mówienia oraz stosowanie kryteriów oceny ofert w sekto-
rze farmaceutycznym ze szczególnym uwzględnieniem 
leków biologicznych; możliwe zmiany w obrocie wierzytel-
nościami samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej (art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności lecz-
niczej); dyskusja w sprawie uwag zgłoszonych w trybie 
obiegowym, dot. projektu stanowiska Zespołu w sprawie 
nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 
oraz niektórych innych ustaw w zakresie ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ko-
mercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników; 
przedstawienie ekspertyzy na temat prawa zamówień pu-
blicznych, przygotowanej na zlecenie Rady Dialogu Spo-
łecznego przez Grzegorza Wicika i Franciszka Łapeckiego.

Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych, 12.10.2017 r.
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Przewodniczącym Zespołu jest Rafał Baniak Praco-
dawcy RP.

Doraźny Zespół ds. Strategii na Rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju (SOR) został powołany Uchwałą nr 15 Rady 
Dialogu Społecznego z dnia 23 września 2016 r. 

Do zadań doraźnego Zespołu ds. SOR należy w szcze-
gólności: podjęcie prac nad wspólną opinią strony pra-
cowników i strony pracodawców Rady do projektu „Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” zwanego dalej 
„SOR”; bieżące monitorowanie i ocena wdrażania SOR.

W okresie od listopada 2016 r. do września 2017 r. od-
były się 4 posiedzenia doraźnego Zespołu oraz 2 spotkania 
autonomiczne partnerów społecznych. 

Doraźny Zespół ds. Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Tematy omawiane podczas posiedzeń Zespołu: pre-
zentacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
przez Jerzego Kwiecińskiego, Sekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Rozwoju; próba wypracowania wspólnej opinii 
strony pracowników i strony pracodawców do doku-
mentu.

Strona społeczna doraźnego Zespołu ds. SOR w dniu 
6 grudnia 2016 r. przekazała Ministrowi Rozwoju, Jerze-
mu Kwiecińskiemu dwa odrębne stanowiska wobec Stra-
tegii na Rzecz Odpowiedzialnego wypracowane przez 
stronę pracowników oraz stronę pracodawców. 

W 2017 r. doraźny Zespół zajął się: pakietem „Konstytucji 
Biznesu”; kontynuacją dyskusji na temat przyjętej przez 
Rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz 
szczegółowych odniesień Ministerstwa Rozwoju do uwag 
i komentarzy zgłoszonych przez stronę pracowników i stro-
nę pracodawców Rady Dialogu Społecznego do przedmio-
towego dokumentu. Członkowie Zespołu kolejne posie-
dzenia poświęcali na omówienie projektów strategicznych, 
które będą mieć bezpośrednie przełożenie na realizację 
dokumentu. Nawiązali współpracę z Departamentem Za-
rządzania Projektami w Ministerstwie Rozwoju. 

Strona społeczna omówiła w pierwszej kolejności: roz-
wój systemu oceny wpływu regulacji oraz partycypacji 
społecznej w procesie stanowienia prawa (prawo w służ-
bie obywatelom i gospodarce); nową politykę przemy-
słową (Reindustrializacja); konsolidację i wzmocnienie sys-
temu zarządzania rozwojem; pakiet działań dla miast śred-
nich tracących funkcje społeczno-gospodarcze; Polską 
Platformę Przemysłu 4.0.

Doraźny Zespół ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 

oraz Projektu Ustawy przepisy wprowadzające ustawę 

o Krajowej Administracji Skarbowej

Zadania doraźnego Zespołu ds. projektu Ustawy 

o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu Usta-

wy przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowej Admini-

stracji Skarbowej:
  Podjęcie prac nad wspólną opinią Rady Dialogu Spo-

łecznego do projektu ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadza-
jące ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, lub 
wspólnej opinii strony pracowników i pracodawców 
Rady do wymienionych projektów ustaw.

  Monitorowanie procesu legislacyjnego w zakresie obej-
mującym ww. projekt.
Przewodniczącym doraźnego Zespołu był Jerzy Wiel-

gus, NSZZ „Solidarność”. Zespół zakończył prace w grud-
niu 2016 r.

Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. Strategii na Rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju, 15.05.2017 r.

Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. projektu ustawy o KAS, 
2.06.2016 r.
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