
UCHWAŁA Nr 42 

Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 13 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 5 w sprawie regulaminu Rady Dialogu Społecznego  

i Biura Rady Dialogu Społecznego 

 

Na podstawie art. 30 ust. w związku z art. 36 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 

r. poz. 568) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zmianie ulega uchwała Nr 5 Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie 

regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego w ten sposób, 

że: 

 

1) w § 1: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Udział w posiedzeniach Rady, Prezydium Rady lub zespołów problemowych potwierdza 

się podpisem na liście obecności, a w przypadku posiedzeń, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 –

odpowiednio podpisem na liście lub odnotowaniem tego faktu na podstawie logowania na liście 

obecności przez pracownika Biura.”; 

2) skreśla się ust. 3; 

 

2) w § 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Rady może zdecydować o prowadzeniu  

posiedzenia Rady lub Prezydium Rady, a przewodniczący zespołu problemowego – 

posiedzenia zespołu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w 

szczególności:  

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia;  

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku; 

3)  identyfikację osoby biorącej udział w posiedzeniu, 

4) oddanie głosu przez osobę uprawnioną do głosowania. 



 

4. W posiedzeniu, o którym mowa w ust. 3, ze środków komunikacji elektronicznej mogą 

korzystać wszyscy uczestnicy posiedzenia lub ich część.”; 

 

3) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku organizacji posiedzeń w trybie, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4, Biuro 

przesyła dane umożliwiające dostęp do posiedzenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej na co najmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem.” 

 

2. Zmianie ulega załącznik do Uchwały nr 5 Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 

2015 r. w sprawie regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu 

Społecznego w ten sposób, że: 

1) w § 1 w ust. 2 pkt a) i b) otrzymują brzmienie: 

„a) liczby przedstawicieli każdej ze stron (w przypadku strony pracowników i strony 

pracodawców –  niezbędna jest obecność przedstawicieli więcej niż połowy organizacji 

wskazanych w art. 23 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy, a w przypadku strony rządowej – co najmniej 

jednego przedstawiciela Rady Ministrów), 

b) liczby członków Rady obecnych na posiedzeniu reprezentujących stronę 

pracowników i stronę pracodawców (2/3 członków Rady reprezentujących daną stronę).”; 

 

2) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Stanowiska strony pracowników i strony pracodawców są przyjmowane zwykłą 

większością, przy czym wymagane jest uczestniczenie w głosowaniu co najmniej 2/3 członków 

Rady reprezentujących daną stronę.”; 

 

3) w § 4: 

a) w ust. 1 skreśla się kropkę i dodaje się „i wciśnięciem odpowiedniego przycisku 

na terminalu do głosowania, a w przypadku posiedzeń, o których mowa w § 2 

ust. 3 i 4 regulaminu Rady – podniesieniem ręki i: 

1) wypowiedzeniem słów „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” przez 

członka Rady, którego imię i nazwisko zostało wyczytane przez osobę 

prowadzącą głosowanie, lub; 

2) wpisem na czacie lub; 

3) wciśnięciem odpowiedniego przycisku na terminalu do głosowania.”; 



b) w ust. 2 skreśla się część zdania „, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i 

„wstrzymujące się”, sumuje je i nakazuje odnotowanie wyników głosowania w 

protokole”; 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Dyrektor Biura Rady lub upoważnione przez niego osoby  przelicza oddane głosy „za”, 

„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i odnotowuje wyniki głosowania w protokole.” 

1) skreśla się ust. 4 

 

4) w § 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada lub strona pracowników i strona pracodawców Rady mogą podejmować uchwały poza 

posiedzeniem na wniosek przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących Rady.”; 

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Przewodniczący i każdy wiceprzewodniczący Rady odsyła podpisaną kartę do głosowania, 

zaznaczając czy głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. W głosowaniu uchwały 

strony pracowników i pracodawców, strona rządowa nie bierze udziału. 

6. Dyrektor Biura Rady lub upoważniona przez niego osoba zlicza głosy i informuje członków 

Rady o wynikach głosowania.”; 

 

5) dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. Przepisy niniejszej procedury stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania 

stanowiska zespołu problemowego lub stanowiska strony pracowników i strony pracodawców 

zespołu problemowego Rady.”. 

 

§ 2 

 

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmiany. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Za stronę rządową 



 

Za stronę pracowników 

 

Za stronę pracodawców 

 

 

 


