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Wstęp

Mija rok wyjątkowo ciężkiej pracy. Podsumowanie każdego roku działania w obszarze budowania i
rozwijania dialogu społecznego, można by rozpocząć podobnym zdaniem. Sądzę jednak, że rok
przewodnictwa strony pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego okazał się ze wszech miar
wyjątkowy.
Jako przewodnicząca Rady odwiedziłam wszystkie Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego,
rozmawiałam z uczestnikami dialogu na każdym szczeblu. Odbyłam setki spotkań, aby poznać najlepsze
praktyki, potrzeby i wyznaczyć obszary wymagające zmian. Spotkałam wspaniałych ludzi, zarówno ze
strony pracodawców, związków zawodowych, jak i administracji. W wielu województwa strony w
WRDS-ach potrafiły wypracować standardy działania, których moglibyśmy się uczyć także na szczeblu
centralnym. Rady te potrzebują jednak zbudowania solidnych podstaw organizacyjnych, w tym
finansowych. Uzyskanie środków na bieżące działanie czy rozwijanie ekspertyzy jest niezbędne dla
dalszego rozwoju dialogu w województwach.
Rada Dialogu Społecznego funkcjonuje zaledwie drugi rok. Jej działanie formuje się, a z szeregiem
wyzwań spotykamy się po raz pierwszy. Wielokrotnie stawaliśmy więc w obliczu ważnych decyzji
kierunkowych, które budowały pozycję RDS w procesie decyzyjnym i dyskursie publicznym. Tylko silna
Rada będzie bowiem ośrodkiem rzeczywistej współpracy stron dialogu. Dlatego angażowaliśmy się w
spór nad budżetem państwa i strajk środowisk medycznych, organizowaliśmy debaty w sprawach
edukacji i zdrowia, o kluczowych tematach rozmawialiśmy z prezydentem, panią premier i członkami
Rady Ministrów. Cieszę się, że prezydent Andrzej Duda otworzył Pałac Prezydencki dla stron dialogu i
zadeklarował wsparcie dla naszego gremium. Również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, z minister Elżbietą Rafalską na czele, wielokrotnie okazywało swoje szczególne
zaangażowanie w prace Rady.
Rozwój Rady wymaga nowelizacji ustawy o RDS. Cieszę się, że przez ten rok udało się wypracować
kierunki zmian potrzebnych do budowania jeszcze solidniejszych ram dialogu społecznego w naszym
kraju. Pan prezydent przedstawi inicjatywę legislacyjną nowelizującą ustawę o RDS, której założenia
wypracowali wspólnie wszyscy członkowie Rady. Mam nadzieję, że zostaną one w najbliższej
przyszłości uchwalone.
Dużą satysfakcją jest także dobre zorganizowanie pracy w RDS. Zespoły problemowe pracują niemal
codziennie, a owocem ich pracy są setki zmian w prawie. Sprawne procedowanie spraw, które
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podejmuje Rada, to zasługa osób zasiadających w poszczególnych zespołach oraz niewielkiego zespołu
Biura RDS. Tym ludziom należy się szczególne uznanie.
Przed nami kolejny rok pracy nad rozwijaniem dialogu społecznego. To zadanie trudne, ale konieczne,
bo dialog jest wartością samą w sobie. Bez rozmowy nie ma szans na porozumienie. Przejęcie
przewodnictwa przez rząd będzie prawdziwym testem na podejście rządzących do dialogu.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że dialog w Radzie prowadzony jest dzięki aktywności
partnerów społecznych. Przez ten rok wypracowaliśmy łącznie 32 uchwały, z czego 28 miało charakter
dwustronny – uchwał strony pracowników i pracodawców RDS. Jedynie 4 uchwały zostały przyjęte
wspólnie z rządem. Dlatego dobrze, że przewodniczenie w RDS obejmuje pani minister Elżbieta
Rafalska, która zawsze rozumiała dialog i się w niego angażowała. Mam nadzieję, że to przewodnictwo
sprawi, że dobra praktyka, którą widzimy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
przeniesie się na cały rząd. Tego nam wszystkim życzę, bo dialog to nasze wspólne zobowiązanie.

Dr Henryka Bochniarz
Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego
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Podsumowanie

Program prac Rady Dialogu Społecznego uzgodniony został w kompromisie z wszystkimi organizacjami
pracowników i pracodawców, co znalazło odzwierciedlenie w Uchwale Nr 18 Rady Dialogu Społecznego
z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2017 r. Realizacja
poszczególnych tematów została powierzona przewodniczącym zespołów problemowych Rady. To
właśnie w zespołach koncentrują się prace merytoryczne Rady. Warto podkreślić, iż po przejęciu
przewodnictwa Pani Henryka Bochniarz zainicjowała spotkania z przewodniczącymi zespołów
problemowych celem wypracowania jak najbardziej efektywnych metod współpracy pomiędzy
Prezydium Rady a zespołami problemowymi. Zasadą stało się prezentowanie podczas posiedzeń
Prezydium przez przewodniczących zespołu harmonogramu prac w zespole oraz stopnia
zaawansowania realizacji tematów z planu pracy.
Tematyka posiedzeń plenarnych Rady jest spójna z przyjętym planem pracy. To właśnie podczas
posiedzeń Rady prezentowane są rozwiązania wypracowane podczas prac w zespołach problemowych.
Podkreślić należy, iż posiedzenia plenarne Rady są areną, na której przedstawiane są sprawy ważkie
dla zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności
polskiej gospodarki i spójności społecznej. Przewodnicząca jak i członkowie Prezydium na bieżąco
reagują na pojawiające się niepokoje społeczne w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego.
Wspomnieć można m.in. zagadnienia związane z ochroną zdrowia, które wielokrotnie były
przedmiotem prac Rady a w październiku 2017 r. w związku ze „strajkiem pracowników zawodów
medycznych” stały się dodatkowo podłożem do podjęcia szczególnych działań. W ocenie partnerów
społecznych jedynym miejscem do prowadzenia dialogu społecznego jest Rada Dialogu Społecznego.
Partnerzy społeczni są zgodni, co do tego, że w związku z sytuacją w ochronie zdrowia niezbędne jest
podjęcie szybkich działań mających na celu wypracowanie systemowych rozwiązań. Aktualnie pracę
nad tymi rozwiązaniami podjął Zespół ds. usług publicznych do udziału, w pracach którego zaproszono
przedstawicieli Porozumienia Zawodów Medycznych i innych gremiów niezbędnych z uwagi na
tematykę.
Pani Henryka Bochniarz przejmując przewodnictwo w Radzie zaproponowała, aby Rada w swoich
działach kreowała rzeczywistość prezentując Rządowi nowe rozwiązania a nie tylko koncentrowała
się na opiniowaniu rozwiązań rządowych. Wskazać można m.in., iż podczas debaty na temat: „zdrowie
jako inwestycja” partnerzy społeczni przedstawili propozycje rozwiązań systemowych w ochronie
zdrowia. Kolejnym obszarem, w którym partnerzy społeczni zaprezentowali swoje propozycje
kierunkowych rozwiązań było szkolnictwo zawodowe.

W związku z tym nastąpiła intensyfikacja

dialogu autonomicznego pomiędzy organizacjami pracowników i pracodawców. Znalazło to też
odzwierciedlenie w ilości uchwał podjętych przez stronę społeczną, których było 28. Dla porównania
uchwał podjętych wspólnie ze stroną rządową w tym samym okresie były 4.
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Posiedzenia plenarne Rady.
W okresie od listopada 2016 r. do września 2017 r. odbyło się 7 posiedzeń plenarnych oraz 11 posiedzeń
Prezydium Rady
8 grudnia 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze
posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryki Bochniarz,
Prezydent Konfederacji Lewiatan.
W pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego na
temat kluczowych obszarów działań w polityce społeczno-gospodarczej oraz Konstytucji dla Biznesu.
Rozmawiano także o mechanizmach działania dialogu społecznego w Polsce.
Wicepremier Mateusz Morawiecki omówił główne zasady proponowanych zmian, w tym m.in. kwestię
powołania Rzecznika Pracodawców oraz Wspólnej Komisji Rządu i Pracodawców. Zaznaczył chęć
budowania przestrzeni zaufania społecznego i możliwości zawarcia tzw. „paktu z przedsiębiorcami”,
Jak podkreślił: „my administracja publiczna dajemy wam bardzo daleko idące zmiany, które
ośmielamy się nazwać „Konstytucją dla biznesu”, czyli lepsze warunki prowadzenia biznesu w zamian
za wysokopłatne miejsca pracy i dbałość o pracowników. Dbałość o to, aby w ramach dialogu
społecznego obywał się nasz postęp gospodarczy.”
Dodał również, że proponowane podejście uwolni polski potencjał. Zaapelował o wspieranie
zaprezentowanych pomysłów i poprosił o dialog w tym zakresie.
Wśród partnerów społecznych najwięcej kontrowersji wzbudziła idea powołania Rzecznika
Pracodawców oraz Komisji Wspólnej Rządu i Pracodawców, część z nich wyraziła przekonanie, że
osłabią one rolę RDS. Zdaniem partnerów społecznych zasadnicze znaczenie miała kwestia
reprezentatywności organizacji, które wejdą w skład KWRiP.
Członkowie RDS omówili również program pracy na rok 2017, który obejmuje w szczególności:
1. Przegląd funkcjonowania i wypracowanie projektu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
2. Wzmocnienie roli partnerów społecznych w zarządzaniu Funduszem Pracy i Funduszem
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy.
3. Dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy – wypracowanie rozwiązań
w zakresie kształcenia zawodowego oraz popytowego systemu wsparcia uczenia się przez całe
życie.
4. Zmiana zasad funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia.
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5. Wsparcie innowacji, w tym przegląd funkcjonowania i ocena skuteczności ulgi podatkowej
na B+R oraz przygotowanie nowego projektu ustawy na podstawie Białej Księgi Innowacji.
6. Przygotowanie założeń do nowej ustawy zamówienia publiczne, w tym wpisanie w ustawę
klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz monitoring wdrażania przepisów ustawy.
7. Przegląd zasad dystrybucji transferów socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem polityki
rodzinnej.
8. Wzmocnienie roli partnerów społecznych w procesie Semestru Europejskiego, włączenie RDS
we wdrażanie strategii Europa 2020 oraz opracowanie systemu udziału RDS w procesie
opiniowania projektów legislacyjnych, zgłaszanych przez Komisję Europejską do konsultacji
przez państwa członkowskie.
9. Bieżące sprawy gospodarcze w szczególności wynikające z realizacji Strategii na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
Członkowie Rady Dialogu Społecznego podjęli w tym dniu następujące Uchwały:
➢

Uchwałę Rady Dialogu Społecznego nr 18 w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na
2017 r.

oraz
➢

Uchwałę nr 21 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie powołania zespołu dla
prowadzenia branżowego dialogu społecznego ds. transportu drogowego

19 stycznia 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się nadzwyczajne
posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryki Bochniarz,
Prezydent Konfederacji Lewiatan poświęcone kierunkom zmian w systemie ochrony zdrowia.
W debacie „Zdrowie jako Inwestycja” oprócz statutowych członków Rady oraz przedstawicieli z
głosem doradczym udział wziął Prezes NFZ Andrzej Jacyna.
W przebiegu dyskusji partnerzy społeczni przyznali, że zmiany w systemie organizacji i
finansowania systemu ochrony zdrowia są potrzebne i oczekiwane, a ich głównym celem powinno być
zapewnienie powszechności i dostępności do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich
obywateli. Jednak partnerzy społeczni zgodnie akcentowali złe przygotowanie reformy i dopytywali o
jej konkretne założenia. W ich ocenie Rząd nie przedstawił docelowego modelu systemu ochrony
zdrowia ani jednolitej, spójnej strategii zmian systemowych. Ograniczenia dla sektora prywatnego są
zaś sprzeczne z interesem publicznym. Podkreślano, że cele i spodziewane korzyści reform nie są
znane. Zastrzeżenia budziły również sposoby finansowania różnych programów. Strona społeczna RDS
domagała się od strony rządowej jednoznacznego stanowiska Rady Ministrów odnośnie gwarancji
finansowych dotyczących projektowanej systemowej regulacji wynagrodzeń dla pracowników ochrony
zdrowia (Uchwała Nr 20 strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19
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października 2016 r.) oraz jednoznacznego stanowiska strony rządowej odnośnie pionowego
podporządkowania struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zachowaniem kompetencji urzędowej
kontroli żywności realizowanej przez inspekcję sanitarną.
Minister Zdrowia, Konstanty Radziwiłł odniósł się do zgłoszonych uwag i podkreślił potrzebę zmian w
systemie ochrony zdrowia. Planowane zmiany będą prowadzone w sposób ewolucyjny, stopniowy i
będą rozłożone w czasie. Jego zdaniem „system ubezpieczeniowy, który jest realizowany w Polsce od
roku 1999 nie do końca się sprawdza.” Zgodził się z głosami, że w Polsce nie ma wystarczającego
poziomu finansowania służby zdrowia. Dodał, że nie ma wątpliwości, że powinno się zwrócić uwagę
na racjonalne wydatkowanie środków, ponieważ „rok 2017 to rok przygotowywania systemu do tego,
żeby mógł poważnie oczekiwać istotnie większych środków.” W roku 2017 planowany jest przegląd
koszyka świadczeń gwarantowanych. Powiedział, że jakość i bezpieczeństwo pacjenta, jak również
wynagrodzenia pracowników są najważniejsze w służbie zdrowia. Podkreślił, że „sieć szpitali jest
sposobem zabezpieczenia tego co najważniejsze w polskich zasobach służby zdrowia przed działaniem
patologicznego rynku.”
Premier Beata Szydło wyraziła zrozumienie dotyczące rozczarowania partnerów społecznych, że ich
postulaty nie znalazły się w konkretnych zapisach ustawowych. Przysłuchując się dyskusji zauważyła,
że „trudno nam będzie znaleźć takie rozwiązanie, które usatysfakcjonuje wszystkie strony w dyskusji.
Musimy szukać kompromisu.” Dodała, że w tej chwili rząd chce przystąpić do uzdrowienia obecnego
systemu służby zdrowia w Polsce, ponieważ „przez 8 lat doprowadzono do tego, że służba zdrowia
jest bardzo chora i dzisiaj musimy ją leczyć.” Podkreśliła znaczenie czasu i odpowiedzialność rządu
za zdrowie obywateli, ponieważ jest to zobowiązanie państwa wynikające z konstytucji. Powiedziała,
że Komitet Stały Rady Ministrów pracuje nad ustawą o sieci szpitali i jeżeli zostanie on przez niego
przyjęty to w najbliższy wtorek zajmie się nim rząd, a od 1 stycznia 2018 roku przestanie istnieć NFZ.
Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Henryka Bochniarz podsumowując debatę zadeklarowała,
że partnerzy społeczni nadal będą starali się pracować nad swoimi stanowiskami, jednocześnie
szukając wspólnego porozumienia, a przekazany przez Radę Dialogu Społecznego materiał będzie
stanowił element pracy nad reformą w ochronie zdrowia.
Materiał wypracowany przez ekspertów organizacji pracodawców i związków zawodowych Rady
Dialogu Społecznego w zakresie zmian systemowych w ochronie zdrowia w związku z apelem Ministra
Zdrowia będzie jeszcze przedmiotem wspólnej pracy strony społecznej i rządowej.
Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego w pierwszej części
spotkania podjęła następujące Uchwały:
➢

Uchwałę nr 22 strony pracowników i pracodawców w sprawie powołania zespołu dla
prowadzenia branżowego dialogu społecznego w branży spożywczej;

➢

Uchwałę nr 23 strony pracowników i pracodawców w sprawie powołania zespołu dla
prowadzenia branżowego dialogu społecznego w sektorze kultury i mediów;

➢

Uchwałę nr 24 strony pracowników i pracodawców w sprawie projektu ustawy o zmianie
ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw;
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➢

Uchwałę nr 25 strony pracowników i pracodawców w sprawie realizacji projektu pilotażowego
testującego rekomendowane przez partnerów społecznych zmiany w instrumencie Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w 2017r.

➢

Uchwałę nr 26 strony pracowników i pracodawców w sprawie projektu Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu 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 nacisku pojedynczej osi do 8 t;

➢

Uchwałę nr 27 strony pracowników i pracodawców w sprawie problemu niedoboru kierowców
na polskim rynku transportu drogowego.

24 marca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie
plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Jerzego Bartnika, Prezesa Związku
Rzemiosła Polskiego.
Przed rozpoczęciem posiedzenia odbyło się uroczyste nadanie imienia Longina Komołowskiego Sali A
oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
Partnerzy społeczni podkreślili, że mówią jednym głosem na temat ochrony zdrowia. Podczas
posiedzenia przyjęto wspólne stanowiska w sprawie projektów ustaw dotyczących reformy opieki
zdrowotnej oraz sieci szpitali.
W związku z powyższym strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego
podjęła następujące Uchwały:
➢

Uchwałę nr 28 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie kierunków zmian w
systemie ochrony zdrowia;

➢

Uchwałę nr 29 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie sposobu wdrożenia i
skutków ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej (sieć szpitali).

Strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego wypracowała również wspólne
stanowisko w sprawie opracowanego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu
ustawy o zmianie ustawy-Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest
wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych.
➢

Uchwałę nr 31 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie prezydenckiego projektu
ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21
listopada 2016 r.).

➢

Uchwałę nr 30 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie zmiany interpretacji
podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE.

Nawiązując do treści uchwały Pan Minister, Adam Hamryszczak powiedział, że „prace które są
zapoczątkowane w Ministerstwie Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów idą w kierunku
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zmian zapisów umowy na świadczenia usług doradczych w ramach działania POWER, aby charakter
dotacji wykluczał konieczność jej opodatkowania podatkiem VAT.”
W kolejnym punkcie porządku obrad dotyczącym przyszłości polityki spójności UE oraz roli partnerów
społecznych w promocji polskiego stanowiska w sprawie przyszłego budżetu UE Pan Adam
Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju przedstawił prezentację w której omówił
najważniejsze kwestie. Przede wszystkim refleksje nad polityką spójności po 2020 roku, działania
podejmowane przez Ministerstwo Rozwoju, ponadto główne tematy poruszane w polskim stanowisku
oraz rolę partnerów społecznych w debacie nad przyszłością polityki spójności. Podkreślił, że
Ministerstwo liczy na wsparcie ze strony parterów społeczno-gospodarczych w debacie nad jej
przyszłością. W głównej mierze m.in. na aktywne uczestnictwo w konsultacjach publicznych
projektów rozporządzeń na okres po 2020 oraz pomoc w promowaniu pozytywnego wizerunku polityki
spójności. Zapytał partnerów społecznych o ich propozycje dotyczące wsparcia rządu w tym zakresie.
W przebiegu dyskusji partnerzy społeczni podkreślili, że polityka spójności jest wciąż potrzebna
polskiej gospodarce, polskim przedsiębiorstwom i polskiemu społeczeństwu, ponieważ istotnie
wspomaga wzrost gospodarczy i postęp społeczny, generuje dodatkowe miejsca pracy oraz tworzy
postawy i buduje potencjał dla dalszego rozwoju kraju. Z tego też względu, polityka spójności uznana
została za ważne źródło realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Podczas posiedzenia dyskutowano nad tym czy i jak włączyć RDS w Semestr Europejski. Partnerzy
społeczni przedstawili wnioski z funkcjonowania Zespołu ds. Strategii Europa 2020 oraz dokonali
wnikliwej oceny obecnego rozwiązania w zakresie prowadzenia dialogu w ramach Semestru
Europejskiego.
Następnie członkowie Rady należący do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wymienili
się swoimi doświadczeniami, omówili jego funkcjonowanie. Postulowano możliwość nawiązania
współpracy z Radą Dialogu Społecznego.

W dniu 13 kwietnia 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryki Bochniarz,
Prezydent Konfederacji Lewiatan z udziałem Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Małgorzaty
Stręciwilk; Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Edyty Bielak-Jomaa, oraz
Przedstawiciela Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Marka Wójcik.
Podczas posiedzenia dyskutowano na temat zamówień publicznych w szczególności m.in.: klauzul
społecznych w zamówieniach publicznych; konkurencji na rynku zamówień publicznych w tym
zamówień typu in-house oraz kierunków dalszej pracy RDS w zakresie przygotowania założeń do
nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
Partnerzy społeczni wskazali, że dostrzegają pewne mankamenty w obowiązującej nowej ustawie –
Prawo zamówień publicznych. Pracodawcy zaakcentowali niewłaściwe wykorzystanie zamówień inhouse i zastanawiali się nad sposobem zmiany przepisów w tym zakresie, aby nie ograniczać dostępu
do zamówień publicznych firmom prywatnym. Przedstawiciele strony pracowników zaprezentowali
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szerzej zagadnienie związane z zastosowaniem klauzul społecznych w tym jakość i wagę kryteriów
pozacenowych oraz propagowanie klauzuli prozatrudnieniowej wśród zamawiających. Dodatkowo
odwołano się do raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego stosowania klauzul społecznych w
latach 2013 – 2016 z którego wynika, że klauzule społeczne są stosowane rzadko m.in. dlatego że są
elementami fakultatywnymi.
Strona społeczna RDS podziękowała stronie rządowej za dotychczasową dobrą współpracę nad
nowelizacją ustawy- Prawo zamówień publicznych. Prace nad nowelizacją nadal będą trwały w
doraźnym Zespole problemowym ds. zamówień publicznych RDS.
Członkowie strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego w kolejnej części
spotkania podjęli następujące Uchwały:
➢

Uchwałę Nr 32 stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu
Społecznego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zamówień publicznych w ochronie
zdrowia;

➢

Uchwałę Nr 33 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia
13.04.2017 r. w sprawie wydania wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów prawa
pracy oraz klauzul społecznych przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.).

W dniu 19 czerwca 2017 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady
Dialogu Społecznego poświęcone przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian
w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Obrady prowadziła Henryka Bochniarz, Przewodnicząca
Rady Dialogu Społecznego, Prezydent Konfederacji Lewiatan.
Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego rozpoczęło się powołaniem przez Prezydenta RP w
skład

Rady

Dialogu

Społecznego

Rafała

Jankowskiego

z

Forum

Związków

Zawodowych,

Przewodniczącego NSZZ Policjantów.
Jako pierwszy głos zabrał Prezydent RP, Pan Andrzej Duda, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że
wiele ważnych decyzji zostało przedyskutowanych i wypracowanych na forum Rady Dialogu
Społecznego takich, jak m.in. podniesienie minimalnej stawki godzinowej; likwidacja tzw. syndromu
pierwszej dniówki oraz debata nad zmianami w prawie zamówień publicznych i wprowadzenie klauzul
społecznych. Podkreślił natomiast, że nie we wszystkich kwestiach Rada osiągnęła porozumienie,
ponieważ „nie jest to rada zgody społecznej, tylko Rada Dialogu Społecznego, która jest miejscem do
dyskusji i wymiany poglądów.”
Prezydent RP zadeklarował gotowość do przedstawienia Sejmowi przygotowanych przez Radę
propozycji zmian ustawowych jako własnej inicjatywy ustawodawczej.
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Podsumowując powiedział, że „jako patron dialogu społecznego w Polsce, chciałbym zapewnić, że
będę realizował założenia konsensusu, który wypracuje Rada Dialogu Społecznego. Jest to istotne dla
dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce.”
Partnerzy społeczni przedstawili Prezydentowi RP rekomendacje zmian w ustawie i zaproponowali
takie rozwiązania, które mają na celu zwiększenie skuteczności i samodzielności Rady.
Przewodniczący reprezentatywnych organizacji Rady Dialogu Społecznego zaprezentowali swoje
stanowiska wobec projektowanych zmian oraz ocenili dotychczasowe działania Rady.
Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, podkreśliła, że nowy dialog na
poziomie krajowym jest efektywny. Powiedziała, że Rada rozmawia o ważnych i bieżących tematach,
jak zmiany w ochronie zdrowia, reforma szkolnictwa zawodowego, czy przyszłość funduszy unijnych.
Dodała, że przejmując przewodniczenie postawiła sobie za cel, aby działać proaktywnie i wychodzić
z własnymi inicjatywami, ponieważ dzięki takiemu podejściu Rada zbuduje autorytet i
rozpoznawalność, umożliwiającą dotarcie z przekazem do decydentów, pracodawców, pracowników
i do opinii publicznej. Zwróciła uwagę na konieczność zrozumienia mechanizmów dialogu i budowanie
przekonania, że jest to najlepsza metoda wypracowywania kompromisów i budowania zaufania
między wszystkimi uczestnikami życia gospodarczego i społecznego.
W kolejnej części posiedzenia strona Rady Dialogu Społecznego podjęli następujące Uchwały:
•

Uchwałę nr 34 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19
czerwca 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym;

•

Uchwałę nr 35 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19
czerwca 2017 r. w sprawie zaleceń partnerów społecznych dotyczące jakości staży na
otwartym rynku pracy;

•

Uchwała nr 36 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19
czerwca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie;

•

Uchwała nr 37 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19
czerwca 2017 r. w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody
medyczne;

•

Uchwała nr 38 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19
czerwca 2017 r. w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską;

•

Uchwała nr 39 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19
czerwca 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie
ustawy - Ordynacja podatkowa (wyciągi z rachunków bankowych JPK_WB)

Spotkanie Prezydium RDS z Prezydium Senatu
W dniu 21 czerwca 2017 r. podczas spotkania Prezydium Rady Dialogu Społecznego z Prezydium Senatu
i przewodniczącymi senackich komisji rozmawiano o dialogu społecznym i jego przyszłości.
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Przewodnicząca Rady Henryka Bochniarz podziękowała Marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu za
otwartość na dialog społeczny. Podkreśliła rolę Rady w opiniowaniu aktów prawnych. Wskazała, że to
co frustruje partnerów społecznych to brak rzeczywistego dialogu. Podkreśliła, że niezwykle ważna w
nowej formule działania Rady jest możliwość wypracowania kompromisu w formule autonomicznej tj.
strony pracowników i strony pracodawców. Zaapelowała do Senatorów o poważne traktowanie opinii
Rady i korzystanie z wiedzy i doświadczenia jej członków.
Marszałek Stanisław Karczewski wyraził zadowolenie, że w Polsce toczy się dialog społeczny.
Podkreślił, że działalność Rady Dialogu Społecznego jest niezwykle ważna dla państwa, jest ważna z
punktu widzenia tworzonego prawa.
Marszałek zaznaczył, że zgodnie z regulaminem Izby każdy przewodniczący komisji może zaprosić do
udziału w posiedzeniu komisji partnerów społecznych. Zachęcał przewodniczących do korzystania z
tej możliwości, do konsultowania z RDS także senackich projektów ustaw.
Rozmawiano również o planowanych zmianach w ustawie o Radzie. Przewodnicząca Rady, Henryka
Bochniarz mówiła, że prezydent RP Andrzej Duda zaoferował, iż podejmie inicjatywę w sprawie
nowelizacji tej ustawy. Wyraziła nadzieję, że Senat wnikliwie przeanalizuje proponowane zamiany
tak, by RDS był instytucją autentycznego i działającego dialogu społecznego. Jej zdaniem autentyczny
dialog społeczny zapewnia konkurencyjność gospodarki i spokój społeczny.
Wiceprzewodnicząca Prezydium RDS, minister pracy Elżbieta Rafalska podkreśliła, że strona rządowa
stara się, by współpraca w ramach RDS była jak najlepsza. Dodała, że Rada od początku swojego
istnienia skonsultowała 800 projektów aktów prawnych. Dodała, że nie wszystkie projekty trafiają do
zaopiniowania przez RDS. Nie zawsze do konsultacji trafiają projekty poselskie. Minister powiedziała,
że w ocenie członków RDS, z Radą powinny być konsultowane także strategie i plany.
Uczestniczy spotkania podkreślali, że RDS to forum, które najbardziej służy państwu. „Państwo
zyskało narzędzie do rozwiązywania problemów i zachowania spokoju społecznego” – mówił
wiceprzewodniczący RDS, prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. Wskazał on, że problemem
polskiej legislacji jest słaba ocena skutków regulacji prawnych. Jego zdaniem Rada może pomóc w
tej ocenie.
Planowane w dniu 10 lipca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” posiedzenie
plenarne Rady Dialogu Społecznego, które w zastępstwie Henryki Bochniarz Przewodniczącej
Rady miał poprowadzić Jerzy Bartnik, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Związek
Rzemiosła Polskiego nie odbyło się ze względów formalnych.
Brak ustawowego kworum po stronie pracodawców uniemożliwiał przeprowadzenie głosowania
Uchwał strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie rządowego projektu ustawy o
zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej; w sprawie
konieczności zmiany zasad zarządzania mieniem państwowym; w sprawie ciągłości operacyjnej baz
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danych NFZ; w sprawie koordynacji prac w zakresie IT oraz regulacji dotyczących NFZ; w sprawie
raportowania po wejściu w życie tzw. sieci szpitali oraz kontynuacji zadań sprawozdawczych NFZ w
ramach nowego systemu; w sprawie zapytania kierowanego do Ministra Zdrowia; w sprawie rządowego
projektu z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw (podzielona płatność w podatku VAT).
Niemożliwe było również wypracowanie ewentualnego stanowiska i podjęcie uchwał w kluczowych
dla Rady kwestiach, którym poświęcone było planowane posiedzenie a mianowicie w zakresie założeń
projektu budżetu państwa na rok 2018- art. 17 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U.2015, poz. 1240), jak również na temat
propozycji 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 wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948)
oraz propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2018, w myśl art. 2 ust. 3 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).
W dniu 22 września 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryki Bochniarz,
Prezydent Konfederacji Lewiatan.
W pierwszej części posiedzenia odbyła się debata z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego na
temat projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.
Wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia budżetowe na 2018 r. według których deficyt
ma nie przekroczyć 41,5 mld zł., natomiast dochody zaplanowano w wysokości ponad 355 mld zł, a
wydatki budżetu państwa w wysokości 397 mld zł.
Premier zaprezentował główne pozycje wydatków w 2018 roku. Podkreślił, że nastąpił
bezprecedensowy, czterokrotny w stosunku do 2015 roku wzrost wydatków na cele społeczne, a
sukcesem można określić praktyczne wyeliminowanie biedy wśród dzieci. Dodał, że ochrona zdrowia
dla rządu jest również sferą priorytetową, dlatego w przyszłym roku wydatki w tym obszarze wzrosną
o 5,8 mld. zł. Podczas wystąpienia podkreślił, że jest za ograniczeniem wydatków na Fundusz Pracy.
Powiedział również o decyzji dotyczącej wzrostu płacy minimalnej do wysokości 2100 zł.
Podsumowując

stwierdził,

że

„przyjęto

bardzo

odważne

założenia

makroekonomiczne

i

mikroekonomiczne, budżetowe, fiskalne, monetarne oraz regulacyjne, czyli wszystkie dźwignie, które
mamy w rękach zostały użyte maksymalnie.”
Strona pracodawców RDS przedstawiła główne elementy wspólnego stanowisko do projektu ustawy
budżetowej na 2018 rok, w którym m.in. podkreślono, że zakładany deficyt sektora instytucji
rządowych i samorządowych jest zbyt wysoki; pozytywnie oceniono fakt zastosowania stabilizującej
reguły wydatkowej (zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach
publicznych) przy konstruowaniu budżetu państwa na 2018 r. natomiast założenie wzrostu PKB w 2018
r. na poziomie 3,8% jest obarczone wieloma ryzykami.
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Strona pracowników zwróciła uwagę, że lepsze efekty są osiągnięte m.in. dzięki zaoszczędzeniu
wydatków na płace w tym ze względu na ich zamrożenie w sferze budżetowej. Natomiast dochody w
budżecie powinny pochodzić nie tylko z uszczelnienia systemu podatkowego, ale ze zmiany tego
systemu. Zwrócono uwagę na nierówne traktowanie parterów społecznych w kwestii składek na
organizacje członkowskie.
Partnerzy społeczni zgodnie sprzeciwili się wobec zakładanych na przyszły rok kierunków
wydatkowania środków Funduszu Pracy. Strona społeczna nie akceptuje niższych wydatków na
działania, które mają na celu zwiększenie podaży pracy i dostosowanie kompetencji do potrzeb
rynkowych, co jest sprzeczne z obecną potrzeba gospodarki w warunkach niskiego bezrobocia i
problemów ze znalezieniem pracowników. Zwracają także uwagę na potrzebę poddania pod dyskusję
kwestii wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
W drugiej części posiedzenia Członkowie Rady Dialogu Społecznego podjęli następujące Uchwały:
•

Uchwałę nr 40 strony pracowników i strony pracodawców rządowego projektu ustawy o
zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej;

•

Uchwałę nr 41 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie w sprawie ciągłości
operacyjnej baz danych NFZ;

•

Uchwałę nr 42 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie koordynacji prac w
zakresie IT oraz regulacji dotyczących NFZ;

•

Uchwałę nr 43 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie raportowania po wejściu
w życie tzw. sieci szpitali oraz kontynuacji zadań sprawozdawczych NFZ w ramach nowego
systemu;

•

Uchwałę nr 44 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie zapytania kierowanego
do Ministra Zdrowia;

•

Uchwałę nr 45 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie senackiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw;

•

Uchwałę nr 46 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie Planu Funduszu Pracy na
rok 2018;

•

Uchwałę nr 47 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie konieczności opracowania
we współpracy ze stroną społeczną dokumentu „Polityka lekowa państwa”

W kolejnej części spotkania przeprowadzono dyskusję z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny
Zalewskiej oraz Sekretarz Stanu w MEN, Marzeny Machałek na temat reformy edukacji narodowej w
obszarze kształcenia zawodowego.
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podkreśliła, że „szkoła branżowa ma być szkołą
elastyczną, która będzie dostosowywać się do pracodawców”. Odnosząc się do projektu Uchwały nr
48 powiedziała, że 70% postulatów strony społecznej zostało zrealizowanych w ustawach i
rozporządzeniach, a obecne nie są w pełni aktualne.
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Strona społeczna zarekomendowała m.in. wprowadzenie stałego szkolenia profesjonalnych doradców
zawodowych pracujących w szkołach; śledzenie losów absolwentów szkół zawodowych; poszerzenie
współpracy między pracodawcami, a szkołami branżowymi, uwolnienie stawek wynagrodzeń
nauczycieli zawodowych.
Posiedzenie plenarne zakończyło przyjęcie przez stronę społeczną Rady:
•

Uchwały nr 48 w sprawie rekomendacji zmian w systemie edukacji w obszarze kształcenia
zawodowego.

Rada w okresie od 1 grudnia 2016 r. do sierpnia 2017 r. podjęła 4 Uchwały:
•

Uchwała Nr 18 Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia
programu prac Rady na 2017 rok.

•

Uchwała Nr 19 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z wykonywania planu finansowego Biura Rady za 2016 rok.

•

Uchwała Nr 20 Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 rok.

•

Uchwała Nr 21 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
projektu planu finansowego Biura Rady na 2018 rok.

Strona pracowników i pracodawców w okresie od 1 grudnia 2016 r. do września 2017 r. podjęła
28 Uchwał:
•

Uchwała nr 21 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego
z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu
społecznego do spraw transportu drogowego.

•

Uchwała nr 22 z dnia 19 stycznia 2017 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców
w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu w branży spożywczej.

•

Uchwała nr 23 z dnia 19 stycznia 2017 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców
w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu w sektorze kultury i
mediów.

•

Uchwała nr 24 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

•

Uchwała nr 25 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
realizacji projektu pilotażowego testującego rekomendowane przez partnerów społecznych
zmiany w instrumencie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r.

•

Uchwała nr 26 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg
krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym
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nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się
pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 ton.
•

Uchwała nr 27 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
problemu niedoboru kierowców na polskim rynku transportu drogowego.

•

Uchwała nr 28 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie kierunków zmian w
systemie ochrony zdrowia.

•

Uchwała nr 29 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
sposobu wdrożenia i skutków ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali).

•

Uchwała nr 30 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z
funduszy UE.

•

Uchwała nr 31 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
prezydenckiego 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. stanowisko strony pracowników i strony
pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie realizacji zamówień publicznych w
ochronie zdrowia.

•

Uchwała nr 33 z dnia 13 kwietnia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady
Dialogu Społecznego w sprawie wydania wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów
prawa pracy oraz klauzul społecznych przewidzianych 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. strony pracowników i strony pracodawców Rady
Dialogu Społecznego w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym.

•

Uchwała nr 35 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19
czerwca 2017 r. w sprawie zaleceń partnerów społecznych dotyczące jakości staży na
otwartym rynku pracy.

•

Uchwała nr 36 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19
czerwca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

•

Uchwała nr 37 z dnia 19 czerwca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady
Dialogu Społecznego w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody
medyczne.

•

Uchwała nr 38 z dnia 19 czerwca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady
Dialogu Społecznego w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską.

•

Uchwała nr 39 z dnia 19 czerwca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady
Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa (wyciągi z rachunków bankowych JPK_WB).

•

Uchwała nr 40 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
działalności innowacyjnej;
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•

Uchwała nr 41 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
w sprawie ciągłości operacyjnej baz danych NFZ;

•

Uchwała nr 42 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
koordynacji prac w zakresie IT oraz regulacji dotyczących NFZ;

•

Uchwała nr 43 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
raportowania 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. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
zapytania kierowanego do Ministra Zdrowia;

•

Uchwała nr 45 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw;

•

Uchwała nr 46 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
Planu Funduszu Pracy na rok 2018;

•

Uchwała nr 47 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
konieczności opracowania we współpracy ze stroną społeczną dokumentu „Polityka lekowa
państwa”;

•

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

Podsumowanie frekwencji Członków Rady Dialogu Społecznego na posiedzeniach plenarnych w okresie
listopad 2016 - wrzesień 2017
Daty
posiedzeń
plenarnych
8.12.2016 r.
19.01.2017 r.
23.03.2017 r.
13.04.2017 r.
19.06.2017 r.
10.07.2017 r.
22.09.2017 r.

Strona pracowników

Strona pracodawców

Strona rządowa

21
20
22
17
23
20

19
20
20
20
22
15

7
5
5
1
3
2

17

21

6

*Uwaga- dane wskazane w tabeli wynikają z list obecności, w trakcie trwania posiedzeń ulegały one
zmianom wynikającym z wcześniejszego opuszczenia spotkania.
W posiedzeniach plenarnych podczas przewodnictwa Henryki Bochniarz wzięło udział ok 600
osób.
W dwóch sytuacjach brak kworum po stronie pracodawców uniemożliwił głosowanie uchwał: Uchwały
nr 28 podczas posiedzenia plenarnego 19 stycznia 2017 roku oraz 6 Uchwał skierowanych do
głosowania w dniu 10 lipca 2017 r. Ponadto z powodu braku kworum posiedzenie w dniu 10 lipca 2017
r. nie odbyło się.
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Zespoły problemowe, zespoły doraźne, podzespoły oraz grupy robocze.
Zespoły problemowe Rady Dialogu Społecznego:
1. Budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych (przewodniczy Henryk Nakonieczny, NSZZ
„Solidarność”).
2. Prawa pracy (przewodniczy prof. UW dr hab. Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan).
3. Polityki gospodarczej i rynku pracy (przewodniczy dr Andrzej Malinowski, Prezydent
Pracodawców RP).
4. Ubezpieczeń społecznych (przewodniczy prof. SGH dr hab. Jan Klimek, ZRP).
5. Rozwoju dialogu społecznego (przewodniczy Zbigniew Żurek, BCC).
6. Funduszy europejskich (przewodniczy Zygmunt Mierzejewski, FZZ).
7. Usług publicznych (przewodniczy – Sławomir Broniarz, OPZZ).
8. Do spraw międzynarodowych (przewodniczy Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność”).
Zespoły doraźne:
1. Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych (przewodniczy Marek Kowalski, Konfederacja
Lewiatan),
2. W październiku 2016 r. powołany został doraźny Zespół ds. Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (przewodniczy Rafał Baniak, Pracodawcy RP);
3. Do grudnia 2016 r. działał doraźny Zespół ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji
Skarbowej (przewodniczył Jerzy Wielgus, NSZZ „Solidarność”).
Podzespoły:
1. Podzespół ds. służb mundurowych, działający w ramach Zespołu problemowego ds. usług
publicznych (przewodniczy Mariusz Tyl, FZZ);
2. W marcu 2017 roku został powołany Podzespół ds. ochrony zdrowia działający w ramach
Zespołu problemowego ds. usług publicznych (przewodniczy Lubomir Jurczak, BCC);
3. W styczniu 2017 roku został powołany Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy działający
w ramach Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy (przewodniczy
Grzegorz Tokarski, Pracodawcy RP)
Grupy robocze:
1. W ramach Zespołu ds. rozwoju dialogu
ds. europejskiego dialogu społecznego.

społecznego

powołano

Grupę

roboczą

2. W ramach Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy powołano Grupę roboczą ds. polityki
środowiskowej państwa.
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Zespół problemowy
Zespół problemowy ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
Zespół problemowy ds. prawa pracy
Zespół problemowy ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy
Zespół problemowy ds. ubezpieczeń
społecznych
Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu
społecznego
Zespół problemowy ds. funduszy
europejskich
Zespół problemowy ds. usług publicznych
Podzespół ds. służb mundurowych
Podzespół ds. ochrony zdrowia
Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy
Zespół problemowy ds. międzynarodowych
Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych
Doraźny Zespół ds. Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
Grupa robocza ds. europejskiego dialogu
społecznego
Grupa ekspertów ds. nowelizacji ustawy o
RDS
doraźny Zespół problemowy ds. KAS
Suma

Liczba posiedzeń od
11.2016 r. do września
2017 r.
8
7
3
7
9

Liczba posiedzeń w
analogicznym okresie od
11.2015 do 09.2016 roku
8 + 2 posiedzenia
autonomiczne
11 + 6 posiedzeń
autonomicznych
6
8 + 2 posiedzenia
autonomiczne
5

5 + 5 posiedzeń
autonomicznych
8
1 + 1 posiedzenie
autonomiczne
7
5
2
11
5 + 2 posiedzenia
autonomiczne
5

5 + 5 posiedzeń
autonomicznych
9
3

4

-

-

6 + 2 posiedzenia
autonomiczne
84

95

2
10
-
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Opiniowanie założeń projektów aktów prawnych oraz projektów aktów
prawnych wpływających do RDS
Liczba projektów opiniowanych przez RDS od
listopada 2016 do września 2017

37

Przykładowe projekty, którymi zajęła się Rada (stan na wrzesień 2017):
• projekt ustawy - Prawo oświatowe;
•

projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;

•

prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(projekt z dnia 21 listopada 2016 r.);

•

projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu 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 nacisku pojedynczej osi do 8 ton;

•

projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw;

•

projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

Agencji

Wywiadu,

Służby

Kontrwywiadu

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin (druk nr 1061);
•

pakiet „Konstytucji Biznesu”;

•

projekt ustaw o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

•

poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne;

•

poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków
publicznych;

•

projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej;

•

projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych
innych ustaw;

•

projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o
zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw;

•

projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie:
a) świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
b) świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;
c) świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
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•

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

•

projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych;

•

projekt ustawy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „o zmianie niektórych ustaw
związanych z systemami wsparcia rodzin”;

•

projekt ustawy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zmianie niektórych ustaw w
związku z realizacją programu "Za życiem";

•

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków
technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące;

•

projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania
akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;

•

projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych
ustaw;

•

poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw;

•

projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym;

•

projekt ustawy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmienienie niektórych ustaw w celu
poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej;

•

projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych;

•

projekt ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie ustawy - "Ordynacja podatkowa";

•

rządowa ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające
ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

•

projekt

rozporządzenia

Rady

Ministrów

zmieniającego

rozporządzenie

w

sprawie

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
•

projekt ustawy Ministra Zdrowia o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych
innych ustaw;

•

projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
(projekt z dnia z 12 maja 2017 r.);

•

projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw;

•

projekt ustawy budżetowej na 2018 rok;

•

rządowy projekt ustawy o sieci badawczej;

•

rządowy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności;

•

ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
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Zestawienie projektów
Poselskie Senackie Rządowe Prezydenckie Obywatelskie
ustaw/rozporządzeń
od 01.11.2016 r. do
30.09.2017 r.

110

15

400

6

0

Suma

531

Partnerzy społeczni z niepokojem odbierali sygnały naruszania zasad prowadzenia dialogu
społecznego, w tym naruszania przepisów o konsultowaniu projektów aktów prawnych przez Rząd. W
takich przypadkach Rada podejmowała interwencje mające na celu zwrócenie uwagi na pojawiający
się problem uniemożliwiania Radzie wypracowania opinii. Przewodnicząca Rady, występowała
kilkukrotnie m.in. do Premier RP, Beaty Szydło apelując, że wypracowana w trójstronnym
kompromisie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego gwarantuje udział partnerów społecznych m.in. w rządowym procesie legislacyjnym, a
także w przygotowaniach założeń zmian i działań, zwłaszcza o znaczeniu strategicznym czy
horyzontalnym, które mają istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Strona społeczna
Rady Dialogu Społecznego apelowała również o przejrzysty, dobry dialog społeczny, szczególnie we
wskazanych kluczowych obszarach życia społeczno-gospodarczego.
Dotyczyło to m.in.:
•

rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok 2017 – przedmiotowy projekt nie został skierowany do Rady w terminie
wynikającym z ustawy o RDS, co uniemożliwiło przeprowadzanie konsultacji społecznych na
jej forum i wyrażenie opinii do projektu w sposób umożliwiający wpływ na jego treść.
Podkreśliła to Przewodnicząca Rady w piśmie do Premier RP, Marszałków Sejmu oraz Senatu;

•

rządowego projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” - który
wpłynął w dniu 3 listopada 2016 r. do Biura Rady Dialogu Społecznego, a w dniu 2 listopada
2016 r. skierowany został przez Radę Ministrów do Sejmu. Projekt ustawy również nie został
skierowany do Rady, co uniemożliwiło wyrażenie opinii do projektu w sposób umożliwiający
wpływ na jego treść. Projekt procedowany był również z pominięciem przepisów o
konsultowaniu projektów aktów prawnych, które znajdują się w ustawie z dnia 23 maja 1991
r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881) oraz w ustawie z dnia 23 maja 1991 r.
o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r., poz. 2029). Odpowiednio art. 19 i art. 16
wymienionych ustaw regulują procedurę przekazywania do organizacji reprezentatywnych, w
rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, założeń i projektów aktów prawnych w
zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców.

•

projektów ustaw: Prawo Przedsiębiorców; o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców
oraz Rzeczniku Przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – partnerzy społeczni zwrócili się po raz kolejny z
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interwencją do Premier RP, Beaty Szydło wobec nieprzestrzegania przez stronę rządową trybu
konsultacji społecznych wynikających z ustawy o Radzie. W dniu 14 lutego 2017 r. do Biura
Rady wpłynęły przekazane w ramach konsultacji publicznych projekty ustaw, a czas na
wyrażenie opinii wynosił 21 dni. Ostatecznie strona rządowa zrezygnowała z utworzenia
Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców, natomiast propozycja powołania Rzecznika
Przedsiębiorców pozostała.
•

projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
przekazanego do rozpatrzenia przez Radę Dialogu Społecznego w oparciu o art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
(Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2015 r.), przez Marszałka Sejmu pismem z dnia 30 czerwca br.,
które wpłynęło do Biura Rady w dniu 6.07.2017 r. Rozpatrzenie tego projektu przez Radę stało
się bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, że przedmiotowy projekt w dniu 29 czerwca br. został
skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, a w dniu 7 lipca podczas plenarnego
posiedzenia sejmu odbyło się jego pierwsze czytanie. Zakres przedmiotowej ustawy
bezspornie objęty był ustawowym zakresem działania Rady Dialogu Społecznego.

•

poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym – kluczowego dla funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości w Polsce, który był prowadzony z pominięciem konsultacji
społecznych, w tym pominięciem Rady Dialogu Społecznego. Członkom Rady Dialogu
Społecznego, czyli reprezentatywnym organizacjom pracodawców i związków zawodowych
zależy na możliwości wyrażenia poglądów w tak ważnych sprawach systemowych.
Zauważono, że zgodnie z art. 90 (w projekcie art. 93) istniała możliwość zwalniania z mocy
prawa wszystkich pracowników instytucji Sądu Najwyższego. W związku powyższym
członkowie Prezydium RDS wystosowali pismo w sprawie tego projektu ustawy do Prezydenta
RP, Marszałków Sejmu i Senatu, a następnie wnioskowali u Prezydenta RP, Andrzeja Dudy o
jej zawetowanie.

Partnerzy społeczni zwracają uwagę, że wiele rządowych inicjatyw procedowanych jest ścieżką
poselską, co ma wpływ na brak ich konsultacji z Radą Dialogu Społecznego.
Ponadto część kierowanych projektów aktów prawnych przekazywana jest z naruszeniem terminów
konsultacji, co uniemożliwia Radzie wyrażenie opinii.
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Projekty przekazane
do RDS po skierowaniu
ich do I czytania w
Sejmie w okresie od
1.11.2016 r. do
30.09.2017 r.

Projekty przekazane
do RDS po skierowaniu
ich do pracy w
Komisjach Sejmowych i
Senackich
(do 30.09.17)

55

72

Projekty, których
Projekty
termin na konsulacie
uchwalone w
wynosił mniej, niż 30
momencie
dni
przekazania do RDS
(do 30.09.17)
(do 30.09.17)
178

3

33.52%

10%

13.55 %

tyle wyniósł odsetek

tyle wyniósł odsetek

tyle wyniósł odsetek

ustaw, których konsultacje

ustaw skierowanych do RDS po

ustaw przekazanych do RDS po

społeczne zostały

skierowaniu ich do I czytania w

skierowaniu ich do pracy w

przeprowadzone w

Sejmie

Komisjach Sejmowych i

terminie krótszym niż 30 dni.

Senackich

Biuro RDS

Liczba pism wysłanych z BRDS
Od 1.11.2016 r. do 30.09.2017
r.

Lista pism otrzymanych przez
BRDS
Od 1.11.2016 r. do 30.09.2017 r.

Pisma kierowane przez
Przewodniczącą RDS do
strony rządowej
stan na wrzesień

715

1132

76

WRDS
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego od listopada 2016 roku do 30 września 2017 roku przekazały
na ręce Przewodniczącej Rady:
•

58 Stanowisk

•

3 Opinie

•

2 Uchwały

•

5 wniosków

•

2 apele
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Dyrektor Biura Rady niezwłocznie po uzyskaniu dekretacji Przewodniczącej Rady przekazywał
dokumenty WRDS do Przewodniczącego Zespołu/Podzespołu celem wykorzystania w pracach
Zespołu/Podzespołu i wypracowania ewentualnych rekomendacji dla Prezydium Rady.
Przykładowe Stanowiska WRDS, którymi zajęła się Rada:
1. Zespól problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego przeprowadził dyskusję na temat
stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie stanu dialogu
społecznego w firmach na terenie województwa pomorskiego.
2. Zespół problemowy ds. usług publicznych odbył dyskusję nad stanowiskiem Nr 5/2017
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia
2017 r. w sprawie prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym.
3. Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy omówił wniosek WRDS
województwa warmińsko-mazurskiego dotyczący zawieszenia małego ruchu granicznego
z Federacją Rosyjską oraz stanowiska strony społecznej WRDS w Gdańsku w sprawie
przywrócenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Wynikiem dyskusji
było podjęcie w dniu 19 czerwca 2017 r. podczas posiedzenia plenarnego w Pałacu
Prezydenckim Uchwały nr 38 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu
Społecznego w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską.
4. Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. usług
publicznych Rady Dialogu Społecznego, po wysłuchaniu przedstawicieli Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, przedstawiła stanowisko w sprawie
emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne, następnie strona
społeczna Rady przyjęła Uchwałę nr 37 z dnia 19 czerwca 2017 r. strony pracowników i
strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie emigracji zarobkowej
pracowników wykonujących zawody medyczne.
5. Podzespół ds. ochrony zdrowia przygotował stanowiska, które stanowiły odpowiedź na
stanowisko WRDS Województwa Małopolskiego z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie
zabezpieczenia opieki medycznej w województwie małopolskim w perspektywie
planowanych zmian, w szczególności wprowadzenia systemu podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia oraz stanowisko WRDS Województwa Lubelskiego z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie finansowania świadczeń stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego w 2017
roku

i

latach

następnych

oraz

konsekwencji

organizacyjnych

wynikających

z

projektowanych zmian. W wyniku rekomendacji wypracowanych przez zespół strona
społeczna Rady Dialogu Społecznego podjęła następujące Uchwały:
•

Uchwałę nr 28 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kierunków zmian w systemie
ochrony zdrowia, dając tym samym wyraz zaniepokojeniu tempem, kierunkiem,
brakiem koordynacji i brakiem zabezpieczenia finansowego reform realizowanych
przez rząd.

•

Uchwałę nr 29 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sposobu wdrożenia i skutków
ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
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opieki zdrowotnej (sieć szpitali). Podjęte stanowisko w zakresie wspomnianej
reformy jest zbieżne z opiniami przedstawionymi przez WRDS-y.
•

Uchwałę nr 41 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie ciągłości operacyjnej baz
danych NFZ. W stanowisku podkreślono potrzebę zachowania zawartości,
integralności i ciągłości operacyjnej realizowanej w ramach baz danych
Narodowego Funduszu Zdrowia.

•

Uchwałę nr 42 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie koordynacji prac w zakresie
IT oraz regulacji dotyczących NFZ, w której podkreślono rozważenie możliwego
zakresu integracji systemów – NFZ, ZUS I KRUS celem utworzenia spójnej
platformy analitycznej i sprawozdawczej.

•

Uchwałę nr 43 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie raportowania po wejściu
w życie tzw. sieci szpitali oraz kontynuacji zadań sprawozdawczych NFZ w ramach
nowego systemu, co pozwoli na właściwe wsparcie danymi planowanych zmian w
opiece zdrowotnej.

6. Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy w dniu 12 maja 2017 r. w dyskusji
wykorzystał Stanowisko nr 1/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wdrażania reformy oświaty w
województwie warmińsko-mazurskim. Następnie w gronie ekspertów wskazanych przez
organizacje związków zawodowych i pracodawców wchodzących w skład Rady Dialogu
Społecznego przygotowano projekt stanowiska Podzespołu w sprawie rekomendacji zmian
w systemie edukacji w obszarze kształcenia zawodowego. Temat został omawiany na
posiedzeniu plenarnym RDS w dniu 22.09.2017 r., a podstawą dyskusji była Uchwała nr 48
strony społecznej Rady w sprawie rekomendacji zmian w systemie edukacji w obszarze
kształcenia zawodowego.
7. Prezydium RDS zajęło się wnioskiem o zwołanie wspólnego posiedzenia Rady Dialogu
Społecznego, Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem
prezydiów WRDS województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego,
mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego i wyraziło negatywne
stanowisko w tej sprawie. Jednocześnie przyznano patronat honorowy RDS nad tym
wydarzeniem i zadeklarowano pomoc w zapraszaniu gości.
8. Przedstawiciele WRDS-ów aktywnie uczestniczyli w spotkaniach Zespołu ds. rozwoju
dialogu społecznego, podczas których zgłaszali swoje uwagi i propozycje zmian do
nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Cześć przekazanych Stanowisk miało charakter regionalny, w związku z powyższym podejmowano
decyzję o nienadawaniu im dalszego biegu.
Pani Przewodnicząca do momentu objęcia Przewodnictwa odwiedziła 14 WRDS:
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województwo
dolnośląskie

Wrocław

20.12.2016 r.

Bydgoszcz

17.01.2017 r.

Lublin

24.01.2017 r.

Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra

20.03.2017 r.

województwo
łódzkie

Łódź

14.11.2016 r.

województwo
małopolskie

Kraków

6.03.2017 r.

województwo
podlaskie

Białystok

22.03.2017 r.

województwo
pomorskie

Gdańsk

31.01.2017 r.

województwo
świętokrzyskie

Kielce

26.01.2017 r.

województwo
warmińsko-mazurskie

Olsztyn

9.12.2016 r.

województwo
wielkopolskie

Poznań

3.04.2017 r.

województwo
zachodniopomorskie

Szczecin

14.02.2017 r.

województwo
opolskie

Opole

22.06.2017 r.

województwo
kujawsko-pomorskie
województwo
lubelskie
województwo
lubuskie

Celem uczestnictwa w Przewodniczącej Rady w posiedzeniach WRDS była chęć poznania potrzeb
środowisk lokalnych i stworzenia katalogu dobrych praktyk, które będą mogły służyć dialogowi
regionalnemu oraz kwestia poprawy komunikacji z Radą Dialogu Społecznego, celem nawiązania
bliższej współpracy.
Dialog regionalny wpisany jest w filozofię funkcjonowania województwa, gdzie z jednej strony trzeba
dbać o istniejące miejsca pracy, z drugiej o inwestycje, które zdecydują o rozwoju regionu –
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powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji
Lewiatan, na posiedzeniu, 14 lutego br., Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Szczecinie.
Wśród tematów, które były poruszane w czasie spotkań z WRDS znalazły się m. in. organizacja ochrony
zdrowia, zabezpieczenie opieki medycznej w województwach oraz kwestia nowelizacji ustawy o RDS.
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Realizacja planu pracy Rady Dialogu Społecznego

Program prac Rady Dialogu Społecznego uzgodniony został w kompromisie z wszystkimi organizacjami
pracowników i pracodawców, co znalazło odzwierciedlenie w Uchwale Nr 18 Rady Dialogu Społecznego
z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2017 r. Realizacja
poszczególnych tematów została powierzona Przewodniczącym Zespołów problemowych Rady w
których prowadzone są prace merytoryczne.
Podsumowanie stanu realizacji poszczególnych punktów programu prac RDS na 2017 r.1

1. Przegląd funkcjonowania i wypracowanie projektu nowelizacji ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego – zrealizowano
Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego RDS dokonał przeglądu funkcjonowania i wypracował
założenia do projektu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego. W dalszej kolejności zagadnieniem zajął się Zespół ekspertów pod przewodnictwem
Jacka Męciny Konfederacja Lewiatan. W okresie od marca do maja 2017 r. odbyło się 5 spotkań
Zespołu ekspertów ds. opracowania nowelizacji ustawy o RDS. Ostateczny rezultat prac został
zaprezentowany na posiedzeniu Prezydium RDS dnia 30.05.2017 r. Następnie w dniu 19 czerwca 2017
roku w Pałacu Prezydenckim na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego poświęconemu
przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego
partnerzy społeczni przedstawili Prezydentowi RP, Andrzejowi Dudzie rekomendacje zmian w ustawie
i zaproponowali takie rozwiązania, które mają na celu zwiększenie skuteczności i samodzielności
Rady. Przewodniczący reprezentatywnych organizacji Rady Dialogu Społecznego zaprezentowali
swoje stanowiska wobec projektowanych zmian oraz ocenili dotychczasowe działania Rady. Prezydent
RP zadeklarował gotowość do przedstawienia Sejmowi przygotowanych przez Radę propozycji zmian
ustawowych, jako własnej inicjatywy ustawodawczej w dniu 30 października 2017 r. podczas
posiedzenia plenarnego.

Uchwała Nr 18 Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
programu prac Rady na 2017 r.
1
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2. Wzmocnienie roli parterów społecznych w zarządzaniu Funduszem Pracy i
Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – na rzecz poprawy
funkcjonowania rynku pracy – w trakcie realizacji
W Zespole ds. polityki gospodarczej i rynku pracy wypracowano stanowisko strony społecznej, które
rekomenduje szereg zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym.
Następnie w dniu 19 czerwca 2017 r. przyjęto Uchwałę nr 34 strony pracowników i strony
pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu
Szkoleniowym. Minister Stanisław Szwed w dniu 27 czerwca 2017 r. podziękował za docenienie
istotności wprowadzenia instrumentu KFS oraz cenne uwagi i propozycje zmian do ustawy o promocji
zatrudnienia. Ponad to szczegółowo odniósł się do poszczególnych zaleceń parterów społecznych.
Jednocześnie podkreślił, że uwagi RDS zgłaszane podczas prac nad nową ustawą będą poddane
wnikliwej analizie i jeżeli będą zasadne z pewnością zostaną uwzględnione.

3. Dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy –
wypracowanie rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego oraz popytowego
systemu wsparcia uczenia się przez całe życie – zrealizowano.
W dialogu autonomicznym partnerzy społeczni na poziomie eksperckim przygotowali debatę nt.
reformy kształcenia zawodowego, która odbyła się na posiedzeniu plenarnym RDS w dniu 22 września
2017 r. Wtedy też została przyjęta uchwała nr 48 strony pracowników i strony pracodawców Rady w
sprawie rekomendacji zmian w systemie edukacji w obszarze kształcenia zawodowego wypracowana
w Podzespole ds. reformy polityki rynku pracy działającym w ramach Zespołu problemowego ds.
polityki gospodarczej i rynku pracy. Strona społeczna Rady ocenia że reforma systemu kształcenia
zawodowego polegająca na wzmocnieniu praktycznej nauki w miejscu pracy oraz lepszym powiązaniu
kierunków i treści kształcenia z potrzebami rynku pracy jest ważnym i potrzebnym elementem
dostosowania do wyzwań społeczno-gospodarczych Polski. W ocenie partnerów społecznych zmiana ta
powinna być przygotowywana w ścisłej współpracy z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców
oraz związkami zawodowymi i bazować na rozwoju współpracy szkół z przedsiębiorstwami
stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły. Przedstawiono również rekomendacje odnośnie
kierunków dalszych zmian wnioskując do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie pilnych działań
zmierzających do możliwie jak najszybszego wdrożenia wskazanych rekomendacji oraz podjęcia
współpracy w celu poprawy efektywności kształcenia zawodowego w Polsce.
Zespół problemowy ds. funduszy europejskich realizuje zadanie w zakresie dotyczącym EFS – za
realizacje tematu odpowiada organizacja Pracodawców RP, zadanie zostanie zrealizowane w drugiej
połowie roku.
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4. Zmiana zasad funkcjonowania i finansowania ochrony zdrowia – w trakcie
realizacji
Dnia 19 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone
kierunkom zmian w systemie ochrony zdrowia pt. „Zdrowie jako inwestycja”. Partnerzy społeczni
wyrazili potrzebę zmian w systemie finansowania i organizacji ochrony zdrowia. Zdaniem partnerów
społecznych głównym celem reformy powinno być zapewnienie powszechności i dostępności do
wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
Na posiedzeniu członkowie Rady Dialogu Społecznego podjęli:
1. Uchwałę nr 24 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i pracodawców w sprawie
projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, w
której partnerzy społeczni wyrazili poparcie dla projektu ustawy mającego na celu
poszerzenie dostępu do terapii lekowych.
W dniu 16 lutego 2017 roku Prezydium Rady Dialogu Społecznego podjęło decyzję o powołaniu
Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego ds.
usług publicznych. Przewodniczącym Podzespołu został Pan Lubomir Jurczak BCC.
Poniższe tematy stanowiły pierwotnie część programu prac na 2017 r. Zespołu problemowego ds. usług
publicznych RDS, po powołaniu Podzespołu zostały przekazane do rozpatrzenia przez Podzespół:
1. Sieć szpitali - projekt ustawy, a następnie po ew. uchwaleniu monitoring jej funkcjonowania;
2. Problematyka kadr medycznych w ochronie zdrowia - omówienie działań RM w celu
zwiększenia liczby pracowników medycznych w Polsce;
3. Opieka koordynowana;
4. Telemedycyna i informatyzacja ochrony zdrowia - monitoring działań i propozycje zmian;
5. Wynagrodzenia w ochronie zdrowia i skutki wzrostu płacy minimalnej na sytuację podmiotów
leczniczych;
6. Zadłużenie podmiotów leczniczych i propozycję rozwiązania problemu rosnącego długu
szpitali;
7. Polityka lekowa Państwa wraz z analizą kosztów i zmian w programie 75 plus.

Na kolejnym posiedzeniu plenarnym, które miało miejsce 23 marca 2017 r. przyjęto wspólne
stanowiska w sprawie projektów ustaw dotyczących reformy opieki zdrowotnej oraz sieci
szpitali:
1. Uchwałę nr 28 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kierunków zmian w systemie ochrony
zdrowia, dając tym samym wyraz zaniepokojeniu tempem, kierunkiem, brakiem koordynacji i
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brakiem zabezpieczenia finansowego reform realizowanych przez rząd.
2. Uchwałę nr 29 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie sposobu wdrożenia i skutków ustawy
tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
(sieć szpitali). Strona społeczna wnioskowała o przedstawienie rzetelnej oceny skutków
regulacji i sposobów wprowadzania ustawy w życie.
Warto zauważyć, iż temat finansowania w ochronie zdrowia został szeroko omówiony na posiedzeniu
Podzespołu ds. ochrony zdrowia w dniu 13 czerwca 2017 r. Na tym spotkaniu Anna Rulkiewicz z
organizacji Pracodawcy RP przedstawiła prezentację pt. „Finansowanie w ochronie zdrowia”, która
powstała w oparciu o plan finansowy na lata 2017-2020. Prezentacja zawiera rekomendacje na
przyszłość: celowany wzrost nakładów na zdrowie powiązany z monitorowaniem skuteczności tej
interwencji, elastyczność wprowadzanych regulacji, monitoring i egzekwowanie standardów
jakościowych, przyśpieszenie informatyzacji w ochronie zdrowia. Po prezentacji nastąpiła dyskusja z
udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.
W dniu 19 czerwca 2017 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu
Społecznego poświęcone przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian w ustawie o
Radzie Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia przyjęto m.in.
1. Uchwałę nr 37 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie emigracji zarobkowej pracowników
wykonujących zawody medyczne, mając na uwadze konieczność podjęcia działań
zmierzających

do

zapewnienia

bezpieczeństwa

zdrowotnego

mieszkańców

Polski

w perspektywie długoterminowej.
W wyniku dalszych rekomendacji wypracowanych przez Podzespół problemowy ds. ochrony zdrowia
RDS oraz doraźny Zespół problemowy ds. zamówień publicznych RDS strona społeczna Rady Dialogu
Społecznego na posiedzeniu plenarnym w dniu 22 września 2017 roku podjęła następujące Uchwały:
1. Uchwałę nr 41 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie w sprawie ciągłości operacyjnej baz
danych NFZ. W stanowisku podkreślono potrzebę zachowania zawartości, integralności i
ciągłości operacyjnej realizowanej w ramach baz danych Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Uchwałę nr 42 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie koordynacji prac w zakresie IT oraz
regulacji dotyczących NFZ, w której podkreślono rozważenie możliwego zakresu integracji
systemów – NFZ, ZUS I KRUS celem utworzenia spójnej platformy analitycznej i
sprawozdawczej.
3. Uchwałę nr 43 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie raportowania po wejściu w życie tzw.
sieci szpitali oraz kontynuacji zadań sprawozdawczych NFZ w ramach nowego systemu, co
pozwoli na właściwe wsparcie danymi planowanych zmian w opiece zdrowotnej.
4. Uchwałę nr 44 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zapytania kierowanego do Ministra
Zdrowia, w której strona społeczna wnioskuje o przedstawienie sposobu finansowania
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zaległości Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w stosunku do dostawców usług oraz
towarów dostarczanych w oparciu o ustawę zamówienia publiczne.
5. Uchwałę nr 47 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie konieczności opracowania wspólnie ze
stroną społeczną dokumentu „Polityka lekowa państwa”, wskazując potrzebę ustanowienia
powyższej

strategii

celem

uregulowania

problematyki

kryteriów

pozacenowych

w

zamówieniach publicznych na zakup leków.
W dniu 11 października 2017 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Rady Dialogu
Społecznego w temacie ochrony zdrowia. Premier Rzeczypospolitej Polski Pani Beata Szydło
przedstawiła działania rządu w obszarze ochrony zdrowia. Podczas posiedzenia strona społeczna
przedstawiła raport z wykonania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, apelując, że ustawa nie
jest realizowana, ponieważ nie zabezpieczono odpowiednich środków finansowych na podwyżki.

5. Wsparcie innowacji, w tym przegląd funkcjonowania i ocena skuteczności ulgi
podatkowe B+R oraz przygotowanie nowego projektu ustawy na podstawie
Białej Księgi Innowacji – w trakcie realizacji
Na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS dnia
21.03.2017 r. odbyła się wstępna dyskusja na temat wsparcia innowacyjności – przegląd
funkcjonowania oraz ocena skuteczności wprowadzonej w 2016 r. ulgi podatkowej na badania i
rozwój. Przewodniczący Zespołu Pan Henryk Nakonieczny NSZZ „Solidarność”, podsumowując
wstępną dyskusję zwrócił się z prośbą do strony pracodawców Zespołu oraz strony rządowej o
przeprowadzenie analizy występujących problemów przy wykorzystaniu ulgi podatkowej.
W dniu 29.05.2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i
świadczeń socjalnych RDS, na którym przeprowadzono dyskusję w sprawie projektu ustawy Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmienienie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
działalności innowacyjnej. Ostatecznie strona pracowników i pracodawców Zespołu wypracowała
wspólne stanowisko w części dotyczącej kwestii fiskalnych dla Zespołu problemowego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy RDS.
W dniu 26 czerwca 2017 r. strona społeczna Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku
pracy wypracowała wspólne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej w którym postuluje m.in.
posługiwanie się w ustawie pojęciem kosztów poniesionych przez podatnika na działalność B+R, a nie
pojęciem kosztów uzyskania przychodów. Pozwoli to na korzystanie z ulgi na B+R także w przypadku
prac rozwojowych i związanych z nimi kosztów. Koszty uzyskania przychodu pojawiają się bowiem
dopiero w momencie zakończenia prac rozwojowych (odpisy amortyzacyjne), a nie w ich trakcie.
Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązanie wyłącza możliwość skorzystania z ulgi na B+R w
przypadku realizacji projektów rozwojowych. Strona pracowników i strona pracodawców Rady
przyjęła w dniu 22 września 2017 r. Uchwałę nr 40 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie
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niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, w której postuluje
uzupełnienie katalogu kosztów kwalifikowanych m.in. o:
•

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne świadczone przez jednostki
naukowe, ale także inne podmioty (np. inne przedsiębiorstwa). Jednostki naukowe nie
pokrywają bowiem swoimi badaniami wszystkich obszarów, które są lub będą przedmiotem
prac B+R w przedsiębiorstwach.

•

zakup usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej związanej z prowadzoną
działalnością B+R (proponowany zapis to tylko odpłatne korzystanie z aparatury naukowobadawczej). Przedsiębiorcy w większości przypadków nie są w stanie korzystać z aparatury
naukowo-badawczej, bo ich pracownicy nie są do tego przygotowani. Lepszym rozwiązaniem
dla tej grupy przedsiębiorców będzie możliwość zakupu usługi wykorzystania aparatury
naukowo-badawczej.

6. Przygotowanie założeń do nowej ustawy zamówienia publiczne, w tym
wpisanie w ustawę klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz
monitoring wdrażania przepisów ustawy – w trakcie realizacji
Podstawą przygotowania przez Zespół doraźny ds. zamówień publicznych założeń do nowej ustawy
ma być ekspertyza zlecona przez Prezydium Rady, na wniosek Zespołu. Założono, iż kluczowym
elementem ekspertyzy ma być rozpoznanie potrzeb małych i średnich zamawiających w ramach
badania ankietowego.
Ekspertyza obejmuje następujący zakres tematyczny:
•

Bariery dostępu do zamówień publicznych MŚP w Polsce (ekspertyza obejmująca badanie
ankietowe);

•

Rekomendacja promowania MŚP w zamówieniach publicznych - przegląd praktyk oraz
regulacji w innych krajach;

•

Udzielanie zamówień publicznych poniżej tzw. progów unijnych w innych krajach Unii
Europejskiej - analiza prawnoporównawcza;

•

Stosowanie

negocjacyjnych

trybów

udzielania

zamówień

publicznych

oraz

dialogu

technicznego w wybranych państwach Unii Europejskiej (Niemcy, Austria, Francja, Wielka
Brytania) - analiza prawnoporównawcza.
Sporządzona ekspertyza została przekazana do Biura RDS w dniu 30 września 2017 r. Następnie była
przedmiotem dyskusji na posiedzeniu doraźnego Zespołu w dniu 9 października 2017 r. z udziałem jej
wykonawców. Aktualnie trwają prace nad wypracowaniem rekomendacji zmian.
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7. Przegląd zasad dystrybucji transferów socjalnych ze szczególnych
uwzględnieniem polityki rodzinnej – w trakcie realizacji.
Na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS dnia
21.03.2017 r. odbyła się wstępna dyskusja na temat przeglądu zasad dystrybucji transferów
socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem polityki rodzinnej. Następnie dnia 15.05.2017 r. Zespół
dokonał przeglądu zasad dystrybucji transferów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki
rodzinnej – na podstawie dokumentu „Przegląd systemów wsparcia rodzin”. Zespół zwrócił się do
Ministerstwa Finansów o przygotowanie aktualizacji raportu dotyczącego transferów socjalnych, który
ostatni raz był przygotowywany w 2010 roku. Przygotowany raport ze szczególnym uwzględnieniem
polityki rodzinnej powinien stanowić podstawę do dalszych prac Zespołu celem wypracowania
rekomendacji i nowych rozwiązań w tym zakresie.

8. Wzmocnienie roli partnerów społecznych w procesie Semestru Europejskiego,
włączenie RDS we wdrażanie strategii Europa 2020 oraz opracowanie systemu
udziału RDS w procesie opiniowania projektów legislacyjnych, zgłaszanych
przez Komisję Europejską do konsultacji przez państwa członkowskie – w
trakcie realizacji
Członkowie Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego działającej w ramach Zespołu
problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego przeprowadzili konsultacje wewnętrzne w swoich
organizacjach, w tym z udziałem osób zasiadających w Zespole ds. strategii Europa 2020 nt.
możliwych sposobów skoordynowanego włączenia się polskich partnerów społecznych w Semestr
Europejski. Podstawą konsultacji były warianty zaproponowane w materiale do dyskusji na
posiedzeniu plenarnym RDS w dniu 23 marca br.
W dniu 30 maja 2017 r. Grupa robocza uznała za ostatecznie uzgodniony w ramach grupy projekt
„Zasad skoordynowanego włączenia się polskich partnerów społecznych w Semestr Europejski”.
Dokument ten ma zostać przekazany przez moderatorów Grupy Zespołowi problemowemu ds. rozwoju
dialogu społecznego RDS z sugestią jego przekazania i zatwierdzenia przez Prezydium RDS, jako
koncepcję do ewentualnego wykorzystania. Zaznaczono, że powinien to być ważny punkt porządku
obrad kolejnego posiedzenia Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS.
Zespół ds. międzynarodowych jest w trakcie prac nad opracowaniem systemu udziału RDS w procesie
opiniowania projektów legislacyjnych, zgłaszanych przez Komisję Europejską do konsultacji przez
państwa członkowie.
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9. Bieżące sprawy gospodarcze w szczególności wynikające z realizacji Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – w trakcie realizacji
Doraźny Zespół ds. SOR rozpoczął współpracę z Departamentem Zarządzania Projektami w
Ministerstwie Rozwoju, który odpowiada za:
1.
2.

wdrażanie jednolitej metodologii i kultury zarządzania projektami w Ministerstwie;
wdrażanie, monitorowanie i ewaluację realizacji projektów realizowanych w oparciu
o metodologię zarządzania projektami;

3.

koordynację zarządzania kluczowymi projektami w Ministerstwie.

Zespół uzgodnił listę projektów strategicznych, których monitorowaniem chciałby się zająć w
pierwszej kolejności. Posiedzenia Zespołu odbywały się z udziałem liderów odpowiedzialnych za
wskazane projekty. Do tej pory omówiono projekty:
➢

Rozwój systemu oceny wpływu regulacji oraz partycypacji społecznej w procesie stanowienia
prawa (prawo w służbie obywatelom i gospodarce)

➢

Nowa polityka przemysłowa (Reindustrializacja)

➢

Konsolidacja i wzmocnienie systemu zarządzania rozwojem

➢

Pakiet działań dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

➢

Omówiono projekt Polska Platforma Przemysłu 4.0., który został zarekomendowany przez
Departament Zarządzania Projektami w Ministerstwie Rozwoju.

➢

System promocji gospodarki

➢

Polityka inwestycyjna
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Informacja na temat prac w zespołach problemowych

1.

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych RDS

Przewodniczącym Zespołu jest Pan Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność”.
Do zadań zespołu należy wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki
budżetowej, w tym fiskalnej i kontroli podatkowej oraz wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
W okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 września 2017 r. odbyło się 8 posiedzeń Zespołu problemowego
ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS.
Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy:
1.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków
technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące – dyskusja oraz próba
wypracowania wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady.

2.

Wsparcie innowacyjności – przegląd funkcjonowania oraz ocena skuteczności wprowadzonej
w 2016 r. ulgi podatkowej na badania i rozwój– dyskusja wstępna.

3.

Przegląd zasad dystrybucji transferów socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem polityki
rodzinnej, „Przegląd systemów wsparcia rodzin”.

4.

Wstępna prognoza wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad
projektem ustawy budżetowej na 2018 rok – informacja Ministra Finansów.

5.

Projekt ustawy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zmianie niektórych ustaw
związanych z systemami wsparcia rodzin – dyskusja oraz próba wypracowania wspólnego
stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady.

6.

Projekt ustawy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zmianie niektórych ustaw w
związku z realizacją programu "Za życiem"– dyskusja oraz próba wypracowania wspólnego
stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady.

7.

Wstępna dyskusja nad wypracowaniem przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady
wspólnej propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku:
a) wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej;
b) minimalnego wynagrodzenia za pracę;
c) emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
8. Projekt ustawy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmienienie niektórych ustaw
w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.
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•

Próba wypracowania wspólnego stanowiska strony pracowników i pracodawców
Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS
w części dotyczącej kwestii fiskalnych dla Zespołu problemowego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy RDS.

9. Informacja Rady Ministrów z wykonania ustawy budżetowej za 2016 rok – informacja
Ministra Finansów.
•

Wypracowanie przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady projektu
wspólnej opinii dla Sejmu RP o wykonaniu ustawy budżetowej za 2016 rok.

10. Projektu ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie ustawy – „Ordynacja podatkowa” –
informacja Ministra Finansów.
•

Dyskusja oraz próba wypracowania wspólnego stanowiska strony pracowników i
pracodawców Rady.

11. Informacja Ministra Finansów na temat:
założeń projektu budżetu państwa na 2018 r. w tym prognozowanych wielkościach
makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej
na rok 2018 r.
12. Dyskusja nad wypracowaniem 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.).
13. Projekt ustawy z dnia 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw – informacja Ministra Finansów.
14. Kontynuacja dyskusji na temat założeń projektu budżetu państwa na 2018 r. w tym
prognozowanych

wielkościach

makroekonomicznych

stanowiących

podstawę

do

opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018.
15. Dyskusja nad wypracowaniem projektów wspólnego stanowiska Rady Dialogu Społecznego
w sprawie:
•

propozycji 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 wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966, 1948)

•

propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2018, w myśl art. 2 ust.
3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z
2017 r. poz. 847).

16. Dyskusja w sprawie ewentualnego wypracowania projektu wspólnego stanowiska strony
pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie założeń projektu budżetu państwa na
rok 2018.
17. Dyskusja na temat projektu ustawy budżetowej na 2018 r. – informacja Ministra Finansów.
•

Dyskusja w sprawie ewentualnego wypracowania projektu wspólnego stanowiska strony
pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok
2018.
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W ramach Zespołu wypracowano następujące stanowiska:
Zespół przeprowadził dyskusję nad projektem ustawy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o
zmianienie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Projekt
ustawy został opracowany na podstawie Białej księgi innowacji (BKI), która stanowiła prekonsultacje
inicjatywy legislacyjnej. Ustawa zawiera rozwiązania głównie dotyczące kwestii podatkowych,
ulegają zwiększeniu poziomy ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową do 100% oraz 150%
w przypadku Centrów Badawczo-Rozwojowych; rozszerzeniu i doprecyzowaniu ulega katalog kosztów
kwalifikowanych. W czasie dyskusji członkowie zespołu zwrócili uwagę m.in. na następujące kwestie:
projektowane zmiany podatkowe; zmiany w zakresie własności przemysłowej i rzeczników
patentowych; możliwość korzystania z ulgi podatkowej w ramach tzw. patent box; lokowanie praw
własności intelektualnej w Polsce; Biała księga innowacji (BKI), która nie została przekazana do
konsultacji przez RDS. Ostatecznie strona pracowników i pracodawców Zespołu wypracowała wspólne
stanowisko z dnia 29.05.2017 r. w części dotyczącej kwestii fiskalnych dla Zespołu problemowego ds.
polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.
Następnie Zespół przeprowadził konsultacje w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 19 maja
2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa. Założenia propozycji ustawowej zawierają
monitoring nad przepływami finansowymi największych przedsiębiorstw, który miałyby pomóc w
szybkiej identyfikacji tzw. karuzel podatkowych (vatowskich) oraz szybkim działaniu odpowiednich
służb mających na celu identyfikację, zapobieganie i niwelowanie negatywnych skutków tego
procederu. Ostatecznie zostało wypracowane stanowisko, które następnie zostało przyjęte w drodze
uchwały nr 39 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 czerwca
2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa (wyciągi z rachunków bankowych JPK_WB).
W dalszej kolejności Zespół przeprowadził dyskusję nad projektem ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Partnerzy społeczni pozytywnie ocenili
propozycję wprowadzenia podzielonej płatności w podatku VAT (split payment), popierają dążenia
resortu do ograniczenia skali oszustw podatkowych i szarej strefy. Jednak zauważają, że proponowany
mechanizm, ze względu na ograniczenie prawa przedsiębiorcy do swobodnego dysponowania
podatkiem VAT, będzie mieć negatywny wpływ na płynność finansową niektórych przedsiębiorców.
Ostatecznie wypracowano wspólne stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu z
dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie rządowego projektu z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (podzielona płatność w podatku VAT).
Następnie w wyniku analizy projektu ustawy budżetowej na 2018 r. oraz projektu planu finansowego
Funduszu Pracy na 2018 r. strona pracowników i pracodawców Zespołu wypracowała wspólne
stanowisko z dnia 19 września 2017 r w którym wyrazili swój sprzeciw wobec zakładanych na przyszły
rok kierunków wydatkowania środków Funduszu Pracy. Ostatecznie stanowisko zostało przyjęte w
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drodze uchwały nr 46 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 22
września 2017 r. w sprawie Planu Funduszu Pracy na rok 2018.
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2.

Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych

Przewodniczącym Zespołu jest Pan Marek Kowalski, Konfederacja Lewiatan.
Do zadań Zespołu należy m.in. opiniowanie i przygotowanie, we współpracy z Urzędem Zamówień
Publicznych i właściwymi ministerstwami, propozycji zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
W okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 września 2017 r. odbyło się 11 posiedzeń doraźnego Zespołu
problemowego ds. zamówień publicznych RDS.
Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy:
1. Budżetowanie kontraktów na zamówienia publiczne w służbie zdrowia na rok 2017
z uwzględnieniem nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 2016 r.
2. Waloryzacja umów w toku oraz kontrola przestrzegania prawa pracy (wymóg zatrudnienia na
umowę o pracę).
3. Analiza stanu obecnego w drogownictwie i propozycje rozwiązań rekomendowanych w nowej
ustawie PZP.
4. Dobre praktyki w zamówieniach publicznych – jak wyglądają prace powołanego w tym celu
zespołu w UZP.
5. Jak wygląda przygotowanie administracji państwowej i samorządowej do zmiany kosztów
pracy w usługach świadczonych w ramach zamówień publicznych, w związku ze zmianą prawa
od 1 stycznia 2017 r.
6. Podjęcie dyskusji dot. ewentualnego przyjęcia stanowiska w sprawie „zaniepokojenia ze
strony partnerów społecznych sytuacją finansową szpitali i płynącymi z tego zagrożeniami dla
przedsiębiorców i pracowników” oraz przyjęcie stanowiska Zespołu w sprawie zmiany
w przepisach dotyczących „cesji długów szpitalnych”.
7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych
ustaw.
8. Wybrane zagadnienia dotyczące zamówień publicznych. Opisywanie przedmiotu zamówienia
oraz stosowanie kryteriów oceny ofert w sektorze farmaceutycznym ze szczególnym
uwzględnieniem leków biologicznych.
9. Możliwe zmiany w obrocie wierzytelnościami samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej (art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej).
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W ramach Zespołu dyskutowano na temat stanu przygotowania administracji państwowej
i samorządowej do zmiany kosztów pracy w usługach świadczonych w ramach zamówień publicznych
w sektorze ochrony zdrowia w związku ze zmianą prawa od 1 stycznia 2017 r. tj. wprowadzeniem
minimalnej stawki godzinowej oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Strona społeczna Zespołu,
zapoznała się z informacją przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Następnie wyraziła zaniepokojenie sytuacją finansową
podmiotów leczniczych w szczególności szpitali, która zagraża możliwości wywiązywania się
z zobowiązań wobec wykonawców zamówień publicznych. Ostatecznie zostało wypracowane
stanowisko strony pracowników i pracodawców Zespołu z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji
zamówień publicznych w ochronie zdrowia. Stanowisko zostało przyjęte w drodze uchwały nr 32
strony pracowników i pracodawców RDS z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji zamówień
publicznych w ochronie zdrowia.
W związku z wymogiem zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w ramach opisu przedmiotu
zamówienia na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz koniecznością zapewnienia przestrzegania ciążących
na zamawiających i wykonawcach obowiązków z tym związanych, na posiedzeniu Zespołu
przeprowadzono dyskusję z Urzędem Zamówień Publicznych, Generalnym Inspektorem Danych
Osobowych oraz Głównym Inspektorem Pracy. Temat był także poruszony na posiedzeniu plenarnym
RDS dnia 13 kwietnia 2017 r. W wyniku uwag zgłoszonych przez RDS, Prezes UZP oraz Generalny
Inspektor Danych Osobowych wypracowali rozwiązanie zapewniające skuteczną weryfikację
obowiązku nałożonego przepisami art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, uwzględniając
przy tym zasady wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych- szczegóły znajdują się we
wspólnym komunikacie UZP i GIODO z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Do zadań Zespołu należy m.in. przygotowanie we współpracy z UZP kodeksu dobrych praktyk wraz z
propozycjami klauzul umownych w poszczególnych branżach, Izabela Fundowicz Przewodnicząca
Zespołu ds. przygotowań i upowszechniania wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk stosowanych
przy udzielaniu zamówień publicznych UZP przedstawiła plan działań Prezesa UZP w celu
wypracowania dobrych wzorców i promowania dobrych praktyk w obszarze udzielania zamówień
publicznych. Jednym z podstawowych zadań Prezesa UZP jest przygotowanie i upowszechnianie
przykładowych umów w sprawie zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów
stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych (art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień
publicznych). Sposób wykonywania zadań jest określony w planie przedstawianym nie rzadziej niż raz
na trzy lata ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Efektem prac są m.in. materiały dotyczące
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).
Dyskutowano nad projektem ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
niektórych innych ustaw. Propozycje zmiany ustawy wpisują się w cykl działań związanych ze

44

Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz polityką dotyczącą rozwoju partnerstwa
publiczno-prywatnego. Główny problemem, który miał być rozwiązany to niski stopień zaangażowania
kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych oraz potrzeba zwiększenia efektywności
inwestycji i świadczenia usług publicznych w Polsce. Uzgodniono podjęcie próby wypracowania
stanowiska w sprawie projektu ustawy.
Jednocześnie Zespół przygotował projekt wspólnego wniosku skierowanego do Pani Beaty Szydło,
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wystosowania do podległych Prezesowi Rady Ministrów organów
i urzędów wiążących zaleceń w sprawie stosowania przez nie w ramach przeprowadzanych zamówień
publicznych, przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych przewidzianych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.).
Dodatkowo strona pracowników i pracodawców Zespołu wypracowała dnia 29.06.2017 r. wspólne
stanowisko w sprawie skierowania do Ministerstwa Zdrowia, zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu
Społecznego, pytania o sposób sfinansowania zaległości Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w stosunku do dostawców usług oraz towarów dostarczanych w oparciu o ustawę zamówienia
publiczne. Ostatecznie stanowisko zostało przyjęte w drodze uchwały nr 44 strony pracowników i
strony pracodawców z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zapytania kierowanego do Ministra
Zdrowia.
Na wniosek Przewodniczącego została zlecona ekspertyza na potrzeby prac Zespołu w zakresie
zabezpieczenia interesu pracowników i pracodawców w nowej ustawie prawo zamówienia publiczne.
Ekspertyza ma obejmować następujący zakres tematyczny:
•

Bariery dostępu do zamówień publicznych MŚP w Polsce (ekspertyza obejmująca badanie
ankietowe);

•

Rekomendacja promowania MŚP w zamówieniach publicznych - przegląd praktyk oraz
regulacji w innych krajach;

•

Udzielanie zamówień publicznych poniżej tzw. progów unijnych w innych krajach Unii
Europejskiej - analiza prawno-porównawcza;

•

Stosowanie

negocjacyjnych

trybów

udzielania

zamówień

publicznych

oraz

dialogu

technicznego w wybranych państwach Unii Europejskiej (Niemcy, Austria, Francja, Wielka
Brytania) - analiza prawno-porównawcza.
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3.

Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Przewodniczącym Zespołu jest Pan Jan Klimek, Związek Rzemiosła Polskiego.
Do zadań zespołu należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach
dotyczących ubezpieczeń społecznych.
W okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 września 2017 r. odbyło się 7 posiedzeń Zespołu problemowego
ds. ubezpieczeń społecznych RDS.
Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy:

1.

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 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) wraz z propozycjami
zmian. Projekt z dnia 31.10.2016 r.;

2.

„Przegląd systemu emerytalnego Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach
obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 637) wraz z propozycjami zmian”. Projekt z
dnia 31.10.2016 r.;

3.

Biała Księga ZUS;

4.

Zielona Księga ZUS;

5.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie
ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

6.

Dyskusja w sprawie powszechnego, dobrowolnego oszczędzania na emeryturę na bazie
przeprowadzonego w 2016 r. przeglądu emerytalnego.

7.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

8.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emerytach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

9.

Informacja Ministra Finansów na temat: założeń projektu budżetu państwa na 2018 r. w tym
prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania
projektu ustawy budżetowej na rok 2018 r.

10. Dyskusja nad wypracowaniem 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.).
11. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
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12. Analiza obecnie obowiązującej formuły waloryzacji rent i emerytur, wypracowanie
ewentualnych rekomendacji.
W drugiej połowie 2016 r. Zespół podjął dyskusję w sprawie przeglądu emerytalnego na podstawie
przesłanych dokumentów przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Podczas dyskusji partnerzy społeczni odnieśli się m.in. do: ograniczonego
zakresu przeglądu emerytalnego; przeniesienia aktywów z Otwartych Funduszy Emerytalnych do
Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz skutków z tym związanych; uczestnictwa obywateli w III
filarze systemu emerytalnego; systemu emerytalnego w kontekście obniżenia wieku emerytalnego od
1 października 2017 r., do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ostatecznie Zespół nie wypracował
wspólnego stanowiska w sprawie proponowanych rozwiązań wynikających z przeglądu emerytalnego.
Podjęto dyskusję nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem
art. 38a. W wyniku ustaleń pokontrolnych i wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło działania zmierzające do wprowadzenia rozwiązań, które
pozwoliłyby na adekwatną reakcję na zjawisko „outsourcingu pracowniczego”. Obawy strony
pracodawców Zespołu budziło mi.in. stosowanie przepisów w szerszym zakresie niż wynika to z
intencji projektodawcy oraz wsteczne działanie wprowadzonych zmian, co może doprowadzić do
dużych zobowiązań po stronie ustalonego płatnika składek (ewentualny problem nieskuteczności
egzekucji zobowiązań). Dodatkowo zmiana wynikająca z art. 38a została wprowadzona, po etapie
konsultacji społecznych i partnerzy społeczni nie mogli się wcześniej odnieść do propozycji.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady
Dialogu Społecznego, Zespół rozpoczął dyskusję na temat powszechnego, dobrowolnego oszczędzania
na emeryturę na bazie przeprowadzonego w 2016 r. przeglądu emerytalnego, przygotowanego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w kontekście Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju, Programu Budowy Kapitału tj. koncepcji stworzenia powszechnych
dobrowolnych pracowniczych i indywidualnych programów kapitałowych w ramach III filaru systemu
emerytalnego i zmniejszenia kosztu funkcjonowania II Filaru. Ostatecznie uzgodniono, że dyskusja na
forum Zespołu będzie kontynuowana po przedstawieniu przez stronę rządową oficjalnego projektu
rozwiązań prawnych w sprawie nowej formuły III filaru systemu emerytalnego
Następnie Zespół podjął dyskusję w sprawie przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, projektu
ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. W projekcie zaproponowano m.in., aby obniżone składki na ubezpieczenia
społeczne były niezależne od długości życia firmy oraz będą łączyć się z aktualną sytuacją finansową.
Proponowane obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne powinno być zależne od przychodów i
wyliczane w sposób jak najmniej skomplikowany. Zgodnie z założeniami proponowane rozwiązania
mogą objąć ponad 181 tys. mikro i małych przedsiębiorców. Partnerzy społeczni zwrócili uwagę m.in.
na ewentualne negatywne skutki propozycji zmian w tym m.in.: zwiększenie „fałszywego
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samozatrudnienia”; źródła finansowania, skutki finansowe proponowanych zmian w tym wpływ na
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych; ewentualne czasowe wprowadzenie proponowanych zmian, celem
weryfikacji osiągniętych celów.

W dalszej kolejności na połączonym posiedzeniu Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych
RDS oraz Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS
przeprowadzono dyskusję nad wypracowaniem 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.). Ostatecznie ze względu na różnice pomiędzy
stanowiskami poszczególnych stron, nie wypracowano wspólnego stanowiska w sprawie zwiększenia
wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2018 r.

Następnie Zespół podjął dyskusję w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych. W projekcie zakłada się, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
wynosiłaby 60% minimalnego wynagrodzenia w trzecim roku prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej. Dopiero po tym okresie osoby prowadzące pozarolniczą działalność zaczną opłacać
składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60% przeciętnego
wynagrodzenia (obecnie po 2 latach). Ostatecznie strona pracowników i pracodawców nie zajęła
wspólnego stanowiska w sprawie projektu ustawy.
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4.

Zespół problemowy ds. prawa pracy

Przewodniczącym Zespołu jest Pan Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan.
Do zadań zespołu należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących
indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
W okresie od 1 listopada 2016 r. do 30 września 2017 r. odbyło się 7 posiedzeń Zespołu problemowego
ds. prawa pracy RDS w tym jedno posiedzenie autonomiczne. Jednocześnie w okresie od marca do
maja 2017 r. odbyło się 5 spotkań Zespołu ekspertów ds. opracowania nowelizacji ustawy o RDS, pod
przewodnictwem Pana Jacka Męciny.
Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy:
1. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania
akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
2. Propozycje zmian do ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
3. Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(projekt z dnia 21 listopada 2016 r.).
4. Projekt wspólnego wniosku partnerów społecznych w sprawie zmian legislacyjnych
dotyczących pracowników młodocianych.
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków
i napojów.
6. Projekt stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego
ds. prawa pracy RDS w sprawie stosowania art. 17 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu pracowników
tymczasowych.
7. Projekt

rozporządzenia

Rady

Ministrów

zmieniającego

rozporządzenie

w

sprawie

przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Podczas posiedzenia Zespołu, które odbyło się w dniu 13.12.2016 r. przeprowadzono dyskusję nad
projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt
pracowniczych oraz ich elektronizacją. W toku dyskusji zwrócono uwagę m.in. na cel wprowadzenia
elektronizacji akt pracowniczych oraz skrócenie okresu przechowywania dokumentacji kadrowopłacowej; opatrzenie przez pracodawcę dokumentacji elektronicznej podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu i finansowanie podpisu
elektronicznego; gwarancje bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji oraz wydłużenie vacatio
legis.
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Następnie Zespół pracował nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw. Pan Jacek Męcina, Przewodniczący Zespołu, prezentując wypracowane
stanowisko strony społecznej Zespołu w tej sprawie, poinformował, że prace nad projektem ustawy
trwały przez długi czas, ze względu na jej złożony charakter i poruszanie wielu kwestii m.in.
dotyczących urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, czy świadectw

pracy. W stanowisku

wyodrębniono te zapisy prezydenckiego projektu, które partnerzy społeczni zaopiniowali pozytywnie
oraz w których strona pracowników i strona pracodawców nie wypracowały wspólnego stanowiska,
jak również wskazano na zapisy, które straciły na aktualności ze względu na wejście w życie ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ostatecznie
stanowisko zostało przyjęte w drodze uchwały nr 31 strony pracowników i pracodawców RDS z dnia
23.03.2017 r. w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.).
Zespół pracował nad propozycjami zmian do ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych, na podstawie projektu przesłanego przez MRPiPS i propozycji partnerów społecznych.
Cześć prac odbywała się na posiedzeniach autonomicznych. W szczególności podejmowano takie
tematy jak: rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sporu zbiorowego;
umożliwienie prowadzenia sporu zbiorowego osobom wykonującym pracę zarobkową zatrudnionych
w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach i prokuraturze; tryb
badania legalności sporu zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem czasu trwania postępowania
i terminów procesowych; szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu sporu zbiorowego; modyfikacja
założeń dotyczących instytucji arbitrażu oraz mediacji.
W dalszej kolejności dyskutowano nad projektem wspólnego wniosku partnerów społecznych
w sprawie zmian legislacyjnych dotyczących pracowników młodocianych. Wspólny wniosek jest
efektem pracy partnerów społecznych, wypracowany na poziomie europejskim. W tej sprawie
przeprowadzono konsultacje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. Dyskutowano nad dwoma
zagadnieniami: rozszerzenie definicji „młodocianego”, wskazanej aktualnie w art. 190-191 Kodeksu
pracy i objęcia nią - w uzasadnionych społecznie przypadkach, również osób w wieku do 21 roku życia;
wprowadzenie rozwiązania systemowego, które umożliwiłoby korzystanie z ulg komunikacyjnych
wszystkim młodocianym pracownikom odbywającym naukę zawodu, niezależnie czy nauka ta odbywa
się w systemie szkolnym (co aktualnie daje prawo posiadania legitymacji szkolnej i korzystania z ulg
komunikacyjnych) czy w systemie pozaszkolnym.
Dodatkowo Zespół, na wniosek strony rządowej reprezentującej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, podjął pracę nad kompleksowym przeglądem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. W szczególności dyskutowano nad:
rozszerzeniem

katalogu

zatrudnionych

pracowników

(rodzaj

wykonywanej

pracy),

którym

przysługiwałyby posiłki profilaktyczne oraz uściślenie kryteriów przyznających prawo do posiłku lub
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napoju profilaktycznego; forma projektowanego bonu żywieniowego; formuła wyceny bonu
żywieniowego; zrównanie reżimu posiłku profilaktycznego z posiłkiem dobrowolnym (innym niż
profilaktyczny).
Zespół podjął także pracę nad projektem stanowiska strony pracowników i strony pracodawców
Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS w sprawie stosowania art. 17 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu
pracowników

tymczasowych

oraz

Projekt

rozporządzenia

Rady

Ministrów

zmieniającego

rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. W obu
przypadkach uzgodniono, kontynuowanie pacy w tym zakresie.
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5. Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Przewodniczącym Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy jest Pan Andrzej
Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.
Do zadań Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy należy wypracowywanie
wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki gospodarczej kraju oraz rynku
pracy.
W okresie od listopada 2016 r. do września 2017 r. odbyły się 3 posiedzenia Zespołu.
Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy:
1. Omówienie planów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie założeń przyszłej
polityki rynku pracy na 2017 rok i lata kolejne z uwzględnieniem podziału środków Funduszu Pracy
na poszczególne instrumenty rynku pracy.
2. Dyskusja nad wnioskiem Pracodawców RP w sprawie niedoboru kierowców z jaką boryka się branża
transportowa.
3. Dyskusja nad rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu 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 nacisku pojedynczej osi do 8 t.
4. Omówienie wniosku WRDS województwa warmińsko-mazurskiego dotyczącego zawieszenia
małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską oraz stanowiska strony społecznej WRDS w
Gdańsku w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim
5. Dyskusja na temat postępów prac Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy
działającego w ramach Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w obszarze:
a. Problematyki reformy kształcenia zawodowego
b. Krajowego Funduszu Szkoleniowego
6. Dyskusja w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 kwietnia 2017 r.
7. Dyskusja w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy
otoczenia prawnego działalności innowacyjnej z dnia 9 maja 2017 r.;
8. Dyskusja nad rządowymi ustawami o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy
wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.
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W trakcie prac Zespołu strona pracowników i strona pracodawców wypracowała wspólne
stanowiska dotyczące:
1. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji
projektu pilotażowego testującego rekomendowane przez partnerów społecznych zmiany w
instrumencie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.;
2. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy RDS z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 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 się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8
t.;
3. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy RDS z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie problemu niedoboru
kierowców na polskim rynku transportu drogowego;
4. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy RDS z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym
Funduszu Szkoleniowym;
5. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy RDS z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zaleceń partnerów społecznych
dotyczące jakości staży na otwartym rynku pracy;
6. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy RDS z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przywrócenia małego ruchu
granicznego z Federacją Rosyjską;
7. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy RDS z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rządowego projektu ustawy
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej;
8. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy RDS z dnia 18 września 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w
systemie edukacji w obszarze kształcenia zawodowego.
W ramach Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy została powołana grupa
robocza ds. polityki środowiskowej państwa. Przewodniczącym grupy został Pan Ryszard Pazdan,
Business Centre Club.
Głównym zadaniem grupy roboczej ds. polityki środowiskowej państwa jest:
1. Okresowa identyfikacja najważniejszych zagadnień dotyczących polityki środowiskowej państwa,
wchodzących w zakres zadań związków zawodowych i organizacji pracodawców.
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2. Opracowanie wspólnych opinii dotyczących zagadnień określonych w pkt 1 oraz związanych z
procesami legislacyjnymi wynikającymi zarówno ze strony rządowej, poselskiej jak i społecznej.
3. Przygotowanie

opinii

w

sprawach

dotyczących

zagadnień

środowiskowych

w odniesieniu do problemów gospodarczych i społecznych na potrzeby zespołów RDS.
4. Udział na zaproszenie WRDS w spotkaniach dotyczących zagadnień środowiskowych.
5. Współpraca z WRDS w zakresie polityki środowiskowej państwa, 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 posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy, w trakcie którego członkowie Zespołu wypełnili 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 Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o powołaniu Podzespołu
ds. reformy polityki rynku pracy działającego w ramach Zespołu problemowego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy. Przewodniczącym Podzespołu został Pan Grzegorz Tokarski, Pracodawcy
PR. Priorytetami Podzespołu określonymi przez członków na posiedzeniu inauguracyjnym 31 stycznia
2017 r. są:
1. Wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych.
2. Sposób zarządzania środkami Funduszu Pracy i Funduszu Świadczeń Pracowniczych.
3. Wzrost skuteczności wszelkich form pomocy udzielanej osobom bezrobotnym i pracodawcom, w
tym instrumentów rynku pracy.
4. Metody pomiaru efektywności wydatkowania środków publicznych.
5. Uelastycznienie funkcjonowania Publicznych Służb zatrudnienia.
6. 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:
1. Informacja 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.
2. Prezentacja „Pięciopaku dla rynku pracy”, rekomendacji Pracodawców RP w zakresie głównych
założeń do reformy polityki rynku pracy celem wypracowania rekomendacji Podzespołu
kierowanych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3. Przyjęcia stanowiska Podzespołu w sprawie „Zaleceń partnerów społecznych dotyczących jakości
staży na otwartym rynku pracy”, celem wypracowania wspólnego stanowiska stron pracowników
i pracodawców Rady Dialogu Społecznego.
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4. Przyjęcia stanowiska Podzespołu w zakresie przyszłości Krajowego Funduszu Szkoleniowego celem
wypracowania wspólnego stanowiska stron pracowników i pracodawców Rady Dialogu
Społecznego.
5. Problematyki reformy kształcenia zawodowego oraz treści Stanowiska nr 1/2017 Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2017 r. w
sprawie wdrażania reformy oświaty w województwie warmińsko-mazurskim celem wypracowania
wspólnego stanowiska stron pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego.
6. Rekomendacji w zakresie głównych założeń reformy polityki rynku pracy.
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6. Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego.
Przewodniczącym Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego jest Zbigniew Żurek.
Do zadań Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego należy wypracowywanie wspólnych
dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących dialogu społecznego.
W okresie od stycznia do listopada 2016 r. do końca września 2017 r. odbyło się 9 posiedzeń Zespołu
problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego – w tym 1 wspólne z Zespołem problemowym ds.
prawa pracy.
Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy:
1. Wstępna dyskusja merytoryczno-organizacyjna nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy Radzie
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
2. Plan pracy na rok 2017.
3. Trójstronne Zespoły Branżowe.
4. Dyskusja nad stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie stanu
dialogu społecznego w firmach na terenie województwa pomorskiego.
5. Dialog Regionalny - informacje z Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego
6. Dyskusja nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego.
7. Dyskusja nad propozycjami zmian organizacji członkowskich do ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego z uwzględnieniem zakresu tematycznego.
8. Dyskusja nad propozycjami zmian do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego w części poświęconej Wojewódzkim Radom Dialogu Społecznego.
9. Dyskusja nad pismem Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programu Trzeciego i
Drugiego Polskiego Radia.
10. Dyskusja nad wnioskiem FZZ dotyczącym ekspertyzy w zakresie analizy wpływu podniesienia
progów reprezentatywności związków zawodowych na pluralizm związków zawodowych i
reprezentowanie interesów różnych grup członków związków zawodowych w dialogu
społecznym.
11. Dyskusja w sprawie pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.
12. Dyskusja nad udziałem Ministrów Konstytucyjnych w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego;
13. Dyskusja nad informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej dotyczącej m.in. dialogu społecznego, prawa pracy, partnerów społecznych itd.
14. Dyskusja z przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego.
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Od listopada 2016 r. na posiedzeniach Zespołu problemowego 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 powołaniu grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego 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 Pani Edyta Doboszyńska
Związek Rzemiosła Polskiego, po stronie pracowników Pan Wojciech Ilnicki NSZZ „Solidarność”.
Głównym zadaniem grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego jest m.in.:
1. Przygotowanie projektu zasad monitorowania i wspierania przez Radę Dialogu Społecznego
wdrażania w Polsce efektów europejskiego dialogu społecznego ;
2. Przygotowanie projektu zasad współpracy Rady Dialogu Społecznego z przedstawicielami polskich
partnerów społecznych w agendach i komitetach działających na szczeblu Unii Europejskiej;
3. 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:
1. Sprawy organizacyjne:
a) potwierdzenie składu osobowego grupy;
b) ustalenie sposobu moderowania pracy grupy, w tym spotkań;
c) ustalenie sposobu pracy grupy między spotkaniami oraz kanałów kontaktu i wymiany
informacji;
d) ustalenie sposobu przygotowywania notatek/protokołów/podsumowań ze spotkań grupy.
2. Omówienie wyjściowych zadań grupy, tj.:
a) przygotowanie projektu zasad monitorowania i wspierania przez Radę Dialogu Społecznego
wdrażania w Polsce efektów europejskiego dialogu społecznego;
b) przygotowanie projektu zasad współpracy Rady Dialogu Społecznego z przedstawicielami
polskich partnerów społecznych w agendach i komitetach działających na szczeblu Unii
Europejskiej;
c) przygotowanie

projektu

zasad

skoordynowanego

włączenia

się

polskich

partnerów

społecznych w Semestr Europejski.;
d) monitorowanie wdrożenia w/w zasad;
e) inne zadania zlecone przez Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego, mieszczące się w zakresie
zadań Zespołu, określonych w Uchwale nr 6 Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 2015
r. w sprawie powołania stałych zespołów problemowych Rady.
3. Ustalenie harmonogramu pracy grupy w podziale na zadania.
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Podczas kolejnych posiedzeń grupy dyskutowano w sprawie:
1. Praktycznych aspektów wdrażania efektów europejskiego dialogu społecznego
a) Wznowienie prac Zespołu ds. zagrożeń psychospołecznych.
b) Wdrożenia w Polsce „Ramowego planu działań na rzecz zatrudnienia młodych”.
2. „Zasad monitorowania i wspierania przez Radę Dialogu Społecznego wdrażania w Polsce
efektów europejskiego dialogu społecznego”.
3. „Zasad skoordynowanego włączenia się polskich partnerów społecznych w Semestr Europejski”.
4. „Zasad współpracy Rady Dialogu Społecznego z przedstawicielami polskich partnerów
społecznych w agendach i komitetach działających na szczeblu Unii Europejskiej”.
5. Porozumienia wynegocjowanego i przyjętego przez europejskich partnerów społecznych pt.
„Aktywne starzenie się i podejście międzypokoleniowe”.
W trakcie prac Grupy roboczej strona pracowników i strona pracodawców wypracowała:
1. projekt „Zasad monitorowania i wspierania przez Radę Dialogu Społecznego wdrażania w
Polsce efektów europejskiego dialogu społecznego”, który został przekazany do Zespołu ds.
rozwoju społecznego celem akceptacji przez członków Zespołu, a następnie przekazany do
Prezydium Rady Dialogu Społecznego z wnioskiem o wdrożenie.
2. Opracowanie pt. Semestr Europejski a partnerzy społeczni, materiał roboczy do projektu „
Zasad skoordynowanego włączenia się polskich partnerów społecznych w Semestr europejski”.
Ponadto zgodnie z ustaleniami przyjętymi na posiedzeniu Grupy roboczej ds. europejskiego dialogu
społecznego w dniu 30.05.2017 r. moderatorzy wystąpili do europejskich partnerów społecznych,
dysponujących Funduszem Translacyjnym o tłumaczenie tekstu porozumienia w sprawie „Aktywnego
starzenia się i podejścia między pokoleniowego”. Ostatecznie tłumaczenie zostało przekazane
członkom grupy 31 lipca 2017r.
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7. Zespół problemowy ds. usług publicznych.
Przewodniczącym Zespołu problemowego ds. usług publicznych jest Pan Sławomir Broniarz,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.
Do zadań Zespołu problemowego ds. usług publicznych należy wypracowanie wspólnych dla stron
stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sektora usług publicznych.
W trakcie kadencji Przewodniczącej Bochniarz odbyło się 8 posiedzeń Zespołu problemowego ds.
usług publicznych.
Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy:

1. Dyskusja nad projektami:
a) Ustawy – Prawo oświatowe;
b) Ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
2. Dyskusja nad projektami rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w
sprawie:
a) świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
b) świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej;
c) świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
3. Dyskusja nad projektami:
a) ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych
ustaw;
b) ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy o zmianie
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.
4. Dyskusja nad:
a) poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne;
b) poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze
środków publicznych.
c) Projektem ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
5. Plan pracy Zespołu na 2017 rok – priorytety Zespołu.
6. Dyskusja nad projektami rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie:
a) szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego;
b) stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do
wykonywania zawodu nauczyciela;
c) regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej.
7. Dyskusja nad stanowiskiem nr 1/2017 WRDS Województwa Lubelskiego w sprawie emigracji
zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne ze szczególnym uwzględnieniem
Województwa Lubelskiego.
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8. Informacja ze spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Państwowych Instytucji Kultury.
9. Dyskusja dotycząca zakresu prac Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS.
10. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
11. Informacja Przewodniczącego Zespołu z posiedzenia Prezydium RDS z dnia 16 lutego 2017 r. w
sprawie powołania Podzespołu ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu
problemowego ds. usług publicznych.
12. Dyskusja nad projektem ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.
13. Dyskusja nad stanowiskiem z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie prac nad nową ustawą o
szkolnictwie wyższym.
14. Wypracowanie stanowiska Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia działającego w
ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych.
15. Dyskusja nad rządowym projektem ustawy o sieci badawczej Łukasiewicz.
16. Dyskusja nad rządowym projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.
W trakcie prac Zespołu strona pracowników i strona pracodawców wypracowała wspólne
stanowiska dotyczące:
1. Projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw;
2. Projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych
ustaw;
3. Poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego
Warszawy;
4. Projektu ustawy – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe.
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8. Podzespół problemowy ds. służb mundurowych.
W marcu 2016r. 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. Przewodniczącym Podzespołu
problemowego ds. służb mundurowych został Pan Mariusz Tyl, Forum Związków Zawodowych.
Głównym zadaniem Podzespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska strony pracowników i strony
pracodawców w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec służb mundurowych.
W trakcie kadencji Przewodniczącej Bochniarz odbyły się 2 posiedzenia Podzespołu problemowego i
jedno spotkanie autonomiczne.

Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy:

1. „Ustawa o L-4”
2. Informacja MSWiA – czy są prowadzone prace nad zmianami dotyczącymi zaopatrzeniowego
systemu emerytalnego służb mundurowych przed podległe Ministerstwu komórki.
3. Art. 15 a.
4. Dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
5. Ustawa modernizacyjna na lata 2017-2020 (informacja na temat podwyżek, oszczędności,
zasiłków chorobowych itd.).
6. Wystąpienie o projekt nowelizacji ustaw służb mundurowych w zakresie wprowadzenia
nowelizacji zasad rozliczania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy tzw. ustawy o L-4.

W trakcie prac Podzespołu strona pracowników i strona pracodawców wypracowała wspólne
stanowiska dotyczące:
1. Projektu ustawy w sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061).
2. Projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Posiedzenia Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych stanowią dla strony społecznej i strony
pracodawców intensywną platformę dyskusji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwem Sprawiedliwości, a także z Ministerstwem Finansów jak również dla samych partnerów
społecznych.
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9. Podzespół problemowy ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu
Społecznego.
W dniu 16 lutego 2017r. Prezydium Rady Dialogu Społecznego podjęło decyzję o powołaniu
Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego ds.
usług publicznych. Przewodniczącym Podzespołu ds. ochrony zdrowia został Pan Lubomir Jurczak,
Business Center Club. Pierwsze posiedzenie Podzespołu odbyło się 28 marca 2017 r.
Głównym celem Podzespołu jest prowadzenie dialogu społecznego w sprawach związanych z
funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Zadaniem Podzespołu jest wypracowanie i przyjęcie wspólnych
stanowisk w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa w obszarze ochrony zdrowia oraz
zapewnienie wsparcia eksperckiego dla Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w obszarze
zdrowia.
Od powołania do końca września 2017 r. odbyło się 10 posiedzeń Podzespołu problemowego ds.
ochrony zdrowia, w tym jedno posiedzenie wspólne z doraźnym Zespołem problemowym ds. zamówień
publicznych RDS.
Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy:
1. Jakość – system oparty na procedurach medycznych
2. IT w ochronie zdrowia
3. Dyskusja na temat założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie
pacjenta z dnia 20 stycznia 2017 r.;
4. Finansowanie w ochronie zdrowia.
5. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
z dnia 9 czerwca 2017 r.;
6. Omówienie problemów w funkcjonowaniu branży ratowników medycznych. Dyskusja nad
wnioskiem Forum Związków Zawodowych z uwzględnieniem stanowiska Nr1/2017 Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w
sprawie sytuacji w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego
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 Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Pani Henryki Bochniarz do
Podzespołu. Zgodnie z tą decyzją 24 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. ochrony
zdrowia z udziałem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Zdrowia Pana Marka Tombarkiewicza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Pawła
Gruzy, przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Narodowego Funduszu
Zdrowia.
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7. Kryteria pozacenowe w zamówieniach na zakup leków.
8. Zmiany ustawy o działalności leczniczej szczególnie w zakresie art. 54.
9. Polityka lekowa w ujęciu jakości w ochronie zdrowia w nawiązaniu do dyskusji w zakresie
kryteriów pozacenowych na zakup leków oraz zmian ustawy o działalności leczniczej w zakresie
art. 54.
10. Jakość w medycynie – dane i standard postępowania; wstępne podsumowanie wyników projektu
poświęconego breast units.
11. Jakość w medycynie – relacja między projektowaną ustawą o jakości a ustawą o zdarzeniach
medycznych.
12. Jakość w medycynie – migracja kadr w Europie.

W trakcie prac Podzespołu strona pracowników i strona pracodawców wypracowała wspólne
stanowiska dotyczące:
1. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Podzespołu problemowego ds. ochrony
zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS z dnia 12
kwietnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie;
2. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Podzespołu problemowego ds.

ochrony

zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS z dnia 28
kwietnia 2017 r. w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne;
3. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Podzespołu problemowego ds. ochrony
zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS z dnia 25 maja
2017 r. w sprawie Informacji dla Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w odpowiedzi na
stanowiska przekazane do Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS;
4. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Podzespołu problemowego ds. ochrony
zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS z dnia z dnia 13
czerwca 2017 r. w sprawie ciągłości operacyjnej baz danych NFZ;
5. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Podzespołu problemowego ds. ochrony
zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS z dnia z dnia 20
czerwca 2017 r. w sprawie koordynacji prac w zakresie IT oraz regulacji dotyczących NFZ;
6. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Podzespołu problemowego ds. ochrony
zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS 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;
7. Załącznik do stanowiska – Podsumowanie posiedzeń Podzespołu problemowego ds. ochrony
zdrowia poświęconych Jakości i IT pt. „Jakość w ochronie zdrowia – koncepcja i znaczenie;
8. Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Podzespołu problemowego ds. ochrony
zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS oraz doraźnego
Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS z dnia 19 września 2017 r. w sprawie w
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sprawie konieczności opracowania we współpracy ze stroną społeczną dokumentu „Polityka
lekowa państwa”.
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10.

Zespół problemowy ds. funduszy europejskich.

Przewodniczącym zespołu jest Zygmunt Mierzejewski Forum Związków Zawodowych.
W okresie od listopada 2016 r. do września 2017 r. odbyło się pięć posiedzeń Zespołu oraz pięć spotkań
autonomicznych. Podczas spotkań omawiane są stanowiska odnośnie przekazanych do Zespołu
dokumentów, projektów aktów prawnych w zakresie działania Zespołu oraz wypracowywane są
stanowiska i przygotowywane prezentacje na spotkania z przedstawicielami strony rządowej,
przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz innych gremiów, w których uczestniczą partnerzy
społeczni.
Podczas posiedzeń we wskazanym okresie omawiano następujące tematy:
1. Kontynuowano dyskusję na temat nowelizacji ustawy wdrożeniowej – omówiono uwagi partnerów
społecznych, natomiast strona rządowa przedstawiła stanowisko wobec uwag partnerów
społecznych.
2. Problem naliczania VAT od usług doradczych w ramach działania 2.2 PO WER.
3. Wsparcie dla budowy potencjału partnerów społecznych w ramach PO WER – nowe stanowisko
Komisji Europejskiej, możliwości wyodrębnienia działania w ramach renegocjacji programu
4. Informacja na temat negocjacji z Komisją Europejską zmian w programach operacyjnych.
5. Informacja strony rządowej na temat planowanych zmian w dokumentacji rzutującej na realizację
Regionalnych Programów Operacyjnych.
6. Informacja strony rządowej na temat zmian w strategiach kraju pod kątem ich oddziaływania na
dokumenty strategiczne dotyczące obecnego okresu programowania i mające wpływ na
przyspieszenie wydatkowania środków unijnych.
7. Omówienie zmian w regulaminach poszczególnych KM RPO.
8. Stan wdrażania rekomendacji i postulatów partnerów społecznych zawartych w Białej Księdze.
9. Omówieniu stanu wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020 oraz
udziału partnerów społecznych w tym procesie – posiedzenie Zespołu z udziałem przedstawicieli
Województw.
10. Wydzielenie w każdym RPO działania/poddziałania na rzecz wsparcia budowy potencjału
regionalnych partnerów społecznych – pokazanie dobrej praktyki z PO WER.
11. Omówienie zmian w POWER, przedstawienie zmian w SZOOP i propozycji zmian w rocznym planie
działania.
12. Przyszłość polityki spójności UE oraz rola partnerów społecznych w promocji polskiego stanowiska
w sprawie przyszłego budżetu UE.
13. Modyfikacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020.
14. Informacja strony rządowej na temat zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów
dotacyjnych finansowanych z funduszy UE.
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15. Ustalenie zasad udziału partnerów społecznych w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo
Rozwoju.
Zespół problemowy ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego w kwietniu 2017 roku
przedstawił Prezydium Rady wniosek o zlecenie ekspertyzy na temat: „Rodzaj i zakres wsparcia dla
partnerów społecznych w programach operacyjnych finansowanych z EFS w wybranych krajach UE w
ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020”, której celem miała być analiza działań na
rzecz bezpośredniego i pośredniego wzmocnienia budowy potencjału partnerów społecznych w
wybranych krajach UE finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowych i
regionalnych programów operacyjnych. Następnie został zgodnie z pozytywną decyzją Prezydium
RDS z dnia 30 maja 2017 r. rozpoczęto procedurę wyłaniania oferta, jednak nie została złożona żadna
oferty na realizacje dzieła polegającego na sporządzeniu wskazanej ekspertyzy.
Jednym z kluczowych tematów, który był omawiany na posiedzeniach Zespołu był problem naliczania
podatku VAT w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich, dostępnych w obecnej
Perspektywie Finansowej 2014-2020. Pierwszy raz temat został poruszony przez partnerów
społecznych na Komitecie Monitorującym POWER w listopadzie 2016 roku w obecności przedstawicieli
Komisji Europejskiej. Następnie Członkowie Zespołu zgodnie apelowali o pilne i priorytetowe
rozwiązanie problemu. Ministerstwo Rozwoju zadeklarowało znalezienie takiego 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 dotyczących
projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE. W związku z brakiem realizacji Uchwały nr 30
oraz narastającym niepokojem z powodu braku decyzyjności strony rządowej, który spowodował, że
projekty partnerów społecznych w większości nie są realizowane, Przewodniczący Zespołu
problemowego, Zygmunt Mierzejewski skierował 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 ramach 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 europejskich partnerzy społeczni biorą czynny udział
w licznych warsztatach m.in. organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości. Pracują we wszystkich Komitetach Monitorujących ( POWER; PROW, IR ,PW, IiŚ,
PT, PC, RPO) oraz Komitecie do spraw Umowy Partnerstwa 2014-2020. Często odbywają się spotkania
partnerów społecznych przed posiedzeniami KM.
Ze względu na dużą ilość projektów i rozporządzeń dotyczących zakresu prac Zespołu uruchomiony
został system wspólnego wypracowywania stanowisk przez Internet.
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11.

Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Przewodniczącym Zespołu jest Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność”.
Do podstawowych zadań zespołu należy współpraca z Międzynarodową Organizacją Pracy oraz kwestie
dotyczące Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
W okresie od listopada 2016 r. do września 2017 r. odbyły się dwa posiedzenia Zespołu.
Podczas posiedzeń omawiano następujące tematy:
1. Kontynuowano dyskusję na temat opinii w zakresie „Ocena zgodności polskich regulacji z
postanowieniami „Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej” przygotowanej na zlecenie Rady
Dialogu Społecznego przez dr Marcina Wujczyka.
2. Wniosek OPZZ o przeprowadzenie ekspertyzy na temat ratyfikowanych (pod kątem ich właściwej
implementacji) i nieratyfikowanych przez Polskę konwencji MOP oraz powodów zastanego stanu
rzeczy. – Ostatecznie odrzucono wniosek ze względu na zbyt szeroki zakres tematyczny oraz na
trwające prace Komisji Kodyfikacyjnej ds. prawa pracy.
3. Informacja z obrad 105 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w dniach
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maja - 11 czerwca 2016 r.
4. Przygotowanie udziału Trójstronnej delegacji Polskiej w 106 sesji Międzynarodowej Organizacji
Pracy w dniach 5-16 czerwca 2017 r.
5. Informacja o przygotowaniach do setnej rocznicy powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Ekspertyza w zakresie „Ocena zgodności polskich regulacji z postanowieniami „Zrewidowanej
Europejskiej Karty Społecznej” została przygotowana przez dr Marcina Wujczyka, adiunkta w Katedrze
Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ekspertyza była przedmiotem dyskusji ostatniego posiedzenia Zespołu w 2016 roku. 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 podsumowanie poszczególnych
rozważań. Liczba paragrafów, w których Polska spełnia wymogi Karty jest dokładnie taka, jaka jest
wymagana pod postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, czyli 63.
Partnerzy społeczni są w trakcie opracowywania uwag do sporządzonej ekspertyzy celem
przeprowadzanie kolejnej dyskusji na jej temat i rozpoczęcia dalszego procedowania Zespołu.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało swoje spostrzeżenia, które zostały
omówione na grudniowym posiedzeniu Zespołu. Ponad to Ministerstwo Spraw Zagranicznych
przygotowało materiał, który został omówiony na pierwszym posiedzeniu Zespołu w 2017 r.
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Członkowie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych podjęli decyzję o kontynuacji planu pracy
ustalonego na rok 2016.
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12. Doraźny Zespół problemowy ds. Strategii na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
Przewodniczącym zespołu jest Rafał Baniak Pracodawcy RP.
Doraźny Zespół problemowy ds. Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) został powołany
Uchwałą nr 15 Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 września 2016 roku.
Do zadań zespołu doraźnego ds. SOR należy w szczególności:
✓

Podjęcie prac nad wspólną opinią strony pracowników i strony pracodawców Rady do projektu
„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” zwanego dalej „SOR”;

✓

Bieżące monitorowanie i ocena wdrażania SOR.

W okresie od listopada 2016 r. do września 2017 r. odbyły się cztery posiedzenie doraźnego Zespołu
oraz dwa spotkania autonomiczne partnerów społecznych.
Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
zaprezentował Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Następnie partnerzy społeczni podjęli
próbę wypracowania wspólnej opinii wobec kluczowego dokumentu rządowego o charakterze
horyzontalnym. Pomimo intensywnej pracy zmierzającej do wypracowania wspólnego stanowiska
członkowie doraźnego Zespołu nie doszli do porozumienia w dużej liczbie spraw i zagadnień w niej
poruszonych. Wśród obszarów, w których strona pracowników i strona pracodawców doszły do daleko
idącego porozumienia można wymienić m.in. kształcenie zawodowe, innowacje i B+R, naprawę
systemu stanowienia prawa, czy rolę spółek z udziałem Skarbu Państwa w realizacji SOR. Partnerzy
społeczni zgodnie stwierdzili, iż przedstawienie jednolitej opinii do SOR na tym etapie nie jest
możliwe. Zarówno strona pracowników, jak i strona pracodawców mają rozbieżne opinie nie tylko do
zagadnień ogólnych, ale również szczegółowych, stanowiących fundament Strategii.
Strona społeczna doraźnego Zespołu problemowego ds. SOR w dniu 6 grudnia 2016 r. przekazała
Ministrowi Rozwoju, Panu Jerzemu Kwiecińskiemu dwa odrębne stanowiska wobec Strategii na Rzecz
Odpowiedzialnego wypracowane przez stronę pracowników oraz stronę pracodawców.
Do zadań doraźnego Zespołu ds. SOR w 2017 roku należy monitorowanie bieżących spraw
gospodarczych w szczególności wynikających z realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju.
➢

W dniu 3 marca 2017 r. przekazano do rozpatrzenia przez Radę Dialogu Społecznego w oparciu
o art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2015 r.) projekty ustaw Ministra Rozwoju i
Finansów wchodzące w skład pakietu „Konstytucji Biznesu”, a mianowicie:

1. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu
„Konstytucji Biznesu”
2. Projekt ustawy – Prawo Przedsiębiorców
3. projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców
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4. projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie
Informacji dla Przedsiębiorcy
5. projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Doraźny Zespół problemowy ds. SOR po otrzymaniu pakietu niezwłocznie przystąpił do pracy
mającej na celu wypracowanie wspólnego stanowiska do przekazanych dokumentów. Minister
Mariusz Haładyj na posiedzeniu Zespołu w dniu 2 marca 2017 r. potwierdził, że uwzględniając
między innymi negatywne stanowisko partnerów społecznych w kwestii powołania Komisji
Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców Kierownictwo Ministerstwa zdecydowało o jej niepowoływaniu.
Partnerzy społeczni przeprowadzili również dyskusję na temat zasadności powołania instytucji
Rzecznika Przedsiębiorców i wyrazili sceptyczne stanowisko wobec jego powstania. W efekcie
stronie pracowników i stronie pracodawców nie udało się wypracować wspólnego stanowiska do
poszczególnych projektów ustaw. Kluczowa ustawa z pakietu „Konstytucja biznesu”, jaką jest
Prawo przedsiębiorców, cieszyła się poparciem strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego.
Natomiast zdaniem strony pracowników ustalenie wspólnego stanowiska wymagało spełnienia
tzw. warunków brzegowych, m.in. wykreślenia z projektu przepisu dotyczących działalności
nierejestrowanej. Szczegółowe uwagi do tej ustawy, jak również do pozostałych, znalazły się w
stanowiskach poszczególnych organizacji.
Członkowie Zespołu kolejne posiedzenia poświęcili na omówienie projektów strategicznych, które
będą mieć bezpośrednie przełożenie na realizację dokumentu.

Nawiązali współpracę

z

Departamentem Zarządzania Projektami w Ministerstwie Rozwoju. Do tej pory zapoznali się z
następującymi projektami:
➢

Rozwój systemu oceny wpływu regulacji oraz partycypacji społecznej w procesie stanowienia
prawa (prawo w służbie obywatelom i gospodarce);

➢

Nowa polityka przemysłowa (Reindustrializacja);

➢

Konsolidacja i wzmocnienie systemu zarządzania rozwojem;

➢

Pakiet działań dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;

➢

Polska Platforma Przemysłu 4.0.

➢

System promocji gospodarki

➢

Polityka inwestycyjna
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Uchwały

Strona pracowników i pracodawców w okresie od 1 grudnia 2016 r. do września 2017 r. podjęła
28 Uchwał:
•

Uchwała nr 21 wniosek strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego
z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu
społecznego do spraw transportu drogowego. – Minister Jerzy Szmit w dniu 16 stycznia 2017
r. udzielił odpowiedzi na wniosek strony społecznej podkreślając, że Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa działa w kierunku poszerzenia dialogu społecznego w sprawach
istotnych dla branży transportu drogowego, w tym w sprawach wskazanych w Uchwale nr 21.
Zaznaczył, że współpraca realizowana jest na wielu płaszczyznach zarówno na poziomie
krajowym, jak i międzynarodowym, a aktywność wyraża się również w ramach opiniowania
aktów prawnych procedowanych w resorcie z udziałem strony społecznej. 18 stycznia br.
zostało zorganizowane spotkanie poświęcone sprawom socjalnym oraz bezpieczeństwu
kierowców, które rozpoczęło dyskusję branżową. Pierwsze spotkanie Zespołu ds. prowadzenia
branżowego dialogu społecznego przy ministrze właściwym ds. transportu, odbyło się 27
lutego 2017 r. - zrealizowano

•

Uchwała nr 22 z dnia 19 stycznia 2017 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców
w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu w branży spożywczej. –
Minister Jadwiga Emilewicz przed poddaniem pod głosowanie projektu Uchwały nr 22
poprosiła o ponowne rozważenie zasadności powołania wyżej wymienionego gremium.
Podczas posiedzenia Prezydium Rady w dniu 19 stycznia 2017 r. z udziałem Minister Jadwigi
Emilewicz oraz Zbigniewa Sikorskiego, Wiceprzewodniczącego Krajowego Sekretariatu
Przemysłu Spożywczego, NSZZ „Solidarność” dyskutowano na temat agendy spraw, które
uzasadniają powołanie zespołu. Minister J. Emilewicz przyznała, że jeżeli odbędzie się realny
dialog to nie widzi podstaw, aby blokować powołanie Zespołu branżowego. W związku z
powyższym spotkanie inauguracyjne Zespołu branżowego odbyło się 16 maja 2017 r. zrealizowano

•

Uchwała nr 23 z dnia 19 stycznia 2017 r. wniosek strony pracowników i strony pracodawców
w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu w sektorze kultury i
mediów. – Pomimo niezwłocznego przekazania przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Elżbietę Rafalską do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra
Glińskiego Uchwały nr 23 z prośbą o wskazanie terminu pierwszego spotkania Zespołu,
podczas którego ukonstytuowałby się ww. zespół strona społeczna Rady nadal nie otrzymała
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odpowiedzi. Ponadto strona pracowników po upływie 4 miesięcy od przyjęcia Uchwały
poprosiła Przewodniczącą Rady o interwencję u wskazanego Ministra. Wobec powyższego w
piśmie do Ministra Piotra Glińskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. Przewodnicząca RDS zwróciła
się z prośbą o podjęcie działań w celu pilnego wskazania terminu oraz miejsca pierwszego
posiedzenia Zespołu branżowego. Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. kultury i mediów odbyło
się 6 września 2017 r. – zrealizowano
•

Uchwała nr 24 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. – brak
odpowiedzi.

•

Uchwała nr 25 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
realizacji projektu pilotażowego testującego rekomendowane przez partnerów społecznych
zmiany w instrumencie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. – Minister Stanisław
Szwed odniósł się rekomendowanych przez partnerów społecznych zmian w instrumencie KFS
w 2017 r. Zaznaczył, że w związku z toczącymi się intensywnymi pracami nad nowym
kształtem regulacji ustawowych dotyczących rynku pracy, w tym w zakresie KFS MRPiPS nie
przewiduje uruchomienia proponowanego przez Radę pilotażu. Zaznaczył, że część
postulatów strony społecznej Rady i urzędów pracy, które mieściły się w ramach delegacji
ustawowej została już uwzględniona w postaci nowelizacji rozporządzenia ws. KFS, które
weszło w życie 1 stycznia 2017 r. Niektóre postulowane rozwiązania wymagają zmian na
poziomie ustawy. MRPiPS w oparciu o rekomendacje i wyniki analiz przedstawi propozycje
zmian, które w ramach procesu legislacji partnerzy społeczni będą mogli zaopiniować.

•

Uchwała nr 26 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu 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 nacisku pojedynczej osi do 8 ton. – Minister Jerzy Szmit w
odpowiedzi udzielonej 16 lutego 2017 r. odniósł się do postulatów strony społecznej
wyrażonych w Uchwale nr 26. Szczegółowo uzasadnił dlaczego stan techniczny dróg
uwzględnionych w ww. projekcie rozporządzenia nie pozwala na dopuszczenie ruchu
pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Przedstawił również informację na temat
długość dróg krajowych o poszczególnych dopuszczalnych naciskach osi.

•

Uchwała nr 27 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
problemu niedoboru kierowców na polskim rynku transportu drogowego. – Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska w dniu 2 marca 2017 r. przekazała Ministrowi
Infrastruktury i Budownictwa, Andrzejowi Adamczykowi Uchwałę nr 27 z prośbą o odniesienie
się do poruszonych w niej kwestii i udzielenie odpowiedzi. - Nadal nie ma wyjaśnienia w tej
sprawie.

•

Uchwała nr 28 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie kierunków zmian w
systemie ochrony zdrowia. – brak odpowiedzi.
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•

Uchwała nr 29 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
sposobu wdrożenia i skutków ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (sieć szpitali). – brak odpowiedzi.

•

Uchwała nr 30 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z
funduszy UE. – W związku z brakiem realizacji Uchwały Nr 30 podjętej w dniu 23 marca 2017
r. w sprawie zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych
finansowanych z funduszy UE Przewodniczący Zespołu problemowego ds. funduszy
europejskich Rady wnioskował do Przewodniczącej Rady o pilną interwencję w tej sprawie.
W związku z powyższym Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady wystosowała w dniu 28
czerwca 2017 r. pismo do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza
Morawieckiego z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu realizację Uchwały
nr 30. Zwróciła uwagę, że kwestia jest szczególnie ważna z punktu widzenia realizatorów
projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy europejskich jak i realizacji programów
operacyjnych. – sprawa w toku

•

Uchwała nr 31 z dnia 19 stycznia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(projekt z dnia 21 listopada 2016 r.). – Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks
pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 listopada 2016 r. został skierowany do
zaopiniowania przez Radę Dialogu Społecznego na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U.
poz. 1240). Strona społeczna Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa
pracy w wyniku wytężonej pracy zaopiniowała propozycje zmian do ww. projektu ustawy.
Część z nich oceniono pozytywnie, jednak część zapisów spotkała się z negatywną oceną, bądź
uznano za bezprzedmiotowe ich dalsze procedowanie. Do pozostałych zawartych w ww.
projekcie ustawy zapisów nie wypracowano wspólnego stanowiska. Ponadto strona społeczna
zarekomendowała stronie rządowej m.in. wydłużenie okresu vacatio legis z 30 dni do 3
miesięcy. Rekomendacje te zostały przyjęte w drodze uchwały przez stronę pracowników i
pracodawców Rady Dialogu Społecznego w dniu 19 stycznia 2017r.

•

Uchwała nr 32 z dnia 13 kwietnia 2017 r. stanowisko strony pracowników i strony
pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie realizacji zamówień publicznych w
ochronie zdrowia. – brak odpowiedzi.

•

Uchwała nr 33 z dnia 13 kwietnia 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady
Dialogu Społecznego w sprawie wydania wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów
prawa pracy oraz klauzul społecznych przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.). – Minister Beata Kempa pismem
z dnia 26 kwietnia 2017 r. poinformowała, że Rada Ministrów w dniu 29 marca 2017 r. przyjęła
„Zalecenia Rady Ministrów w sprawie uwzględnienia przez administrację rządową aspektów
społecznych w zamówieniach publicznych”. Zaznaczyła, że dokument stanowi aktualizację
dotychczas obowiązujących Zaleceń, a zaktualizowane Zalecenia uwzględniają obecny stan
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prawny oraz zmianę zakresu podmiotowego i trybu przekazywania przez administrację
rządową informacji o uwzględnienie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
Przyjęte Zalecenia wzmacniają działania na rzecz uwzględniania aspektów społecznych w
zamówieniach publicznych i jak najpełniejszego wykorzystania dostępnych w tym zakresie
instrumentów ustawowych. Celem tych działań jest wsparcie zrównoważonego rozwoju
społeczno-ekonomicznego kraju. – zrealizowano
•

Uchwała nr 34 z dnia 19 czerwca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady
Dialogu Społecznego w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym. –
Minister Stanisław Szwed w dniu 27 czerwca 2017 r. podziękował za docenienie istotności
wprowadzenia instrumentu KFS oraz cenne uwagi i propozycje zmian do ustawy o promocji
zatrudnienia. Ponadto szczegółowo odniósł się do poszczególnych zaleceń parterów
społecznych. Zaznaczył, że większość rekomendacji, takich jak zdefiniowanie celu KFS, jako
m.in. utrzymanie zatrudnienia i dostosowanie kompetencji do wymagań dynamicznie
zmieniającej się gospodarki i rynku pracy, umożliwienie korzystania ze środków KFS przez
wszystkie osoby/podmioty odprowadzające składkę na Fundusz Pracy, wprowadzenie
mechanizmów oceny skuteczności KFS poprzez np. weryfikację utrzymania zatrudnienia po
szkoleniu czy wprowadzenie konieczności korzystania z usług instytucji szkoleniowych
wpisanych do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) były postulowane przez wszystkie
zaangażowane strony i ich wdrażanie nie budzi wątpliwości. Odniósł się również do tych
rekomendacji, które wymagają dalszych prac i ewentualnego doprecyzowania. Jednocześnie
podkreślił, że uwagi RDS zgłaszane podczas prac nad nową ustawą będą poddane wnikliwej
analizie i jeżeli będą zasadne z pewnością zostaną uwzględnione.

•

Uchwała nr 35 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19
czerwca 2017 r. w sprawie zaleceń partnerów społecznych dotyczące jakości staży na
otwartym rynku pracy. – Minister Stanisław Szwed w piśmie z dnia 27 czerwca 2017 r. odniósł
się pozytywnie do treści zapisów zaleceń parterów społecznych dotyczących jakości staży na
otwartym rynku pracy. W imieniu resortu pracy wyraził zadowolenie z ich przyjęcia i podjęcia
takiej inicjatywy, ponieważ według niego jest to z korzyścią dla rynku pracy, pracodawców
oraz osób podejmujących praktykę na wolnym rynku. – zrealizowano

•

Uchwała nr 36 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 19
czerwca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. – brak
odpowiedzi.

•

Uchwała nr 37 z dnia 19 czerwca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady
Dialogu Społecznego w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody
medyczne. – brak odpowiedzi.

•

Uchwała nr 38 z dnia 19 czerwca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady
Dialogu Społecznego w sprawie przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską.
– brak odpowiedzi.

•

Uchwała nr 39 z dnia 19 czerwca 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady
Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 19 maja 2017 r. o zmianie
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ustawy – Ordynacja podatkowa (wyciągi z rachunków bankowych JPK_WB). – brak
odpowiedzi.
•

Uchwała nr 40 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
działalności innowacyjnej. Minister Jarosław Gowin w piśmie z dnia 6 października 2017 r.
podziękował parterom społecznym za wyrażone stanowisko i zgłoszone uwagi, które w części
zostały uwzględnione. W tym kontekście wskazał w szczególności na uwagi podniesione w
punkcie 5, 7, 10 lic. C oraz 11 uchwały.

•

Uchwała nr 41 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
w sprawie ciągłości operacyjnej baz danych NFZ- brak odpowiedzi.

•

Uchwała nr 42 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
koordynacji prac w zakresie IT oraz regulacji dotyczących NFZ- brak odpowiedzi.

•

Uchwała nr 43 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
raportowania po wejściu w życie tzw. sieci szpitali oraz kontynuacji zadań sprawozdawczych
NFZ w ramach nowego systemu - brak odpowiedzi.

•

Uchwała nr 44 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
zapytania kierowanego do Ministra Zdrowia - brak odpowiedzi.

•

Uchwała nr 45 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - brak
odpowiedzi.

•

Uchwała nr 46 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
Planu Funduszu Pracy na rok 2018 - brak odpowiedzi.

•

Uchwała nr 47 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
konieczności opracowania we współpracy ze stroną społeczną dokumentu „Polityka lekowa
państwa” brak odpowiedzi.

•

Uchwała nr 48 z dnia 22 września 2017 r. strony pracowników i strony pracodawców w sprawie
rekomendacji zmian w systemie edukacji w obszarze kształcenia zawodowego - brak
odpowiedzi.
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