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PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Zespołu problemowego 

ds. polityki gospodarczej i  rynku pracy 

w dniu 12 lutego 2020 r., godz. 11.00 

 

Miejsce posiedzenia:           Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, sala „A” 

Przewodniczący: Pan Leszek Miętek, Przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych 

Uczestnicy posiedzenia:  Członkowie Zespołu 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Podsumowanie prac Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w 2019 r. oraz podjęcie 

decyzji o formie procedowania spraw niezakończonych. 

2. Ustalenie priorytetów prac Zespołu i spraw wymagających podjęcia dyskusji i wypracowania 

wspólnego stanowiska z uwzględnieniem wniosków poszczególnych członków Zespołu. 

3. Ustalenie harmonogramu posiedzeń Zespołu na 2020 r. 

4. Sprawy różne wniesione podczas posiedzenia. 

 

Ad.1  

Leszek Miętek OPZZ powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu Zespołu ds. polityki gospodarczej 

i rynku pracy RDS. Poinformował o technicznym charakterze spotkania oraz o planowanym ustaleniu 

zasad współpracy. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 

Andrzej  Malinowski Pracodawcy RP poinformował, że Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku 

pracy Rady Dialogu Społecznego przyjął ogółem 24 stanowiska strony społecznej, które następnie 

zostały przyjęte jako uchwały strony społecznej RDS. Zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia 

analizy dotychczasowych stanowisk Zespołu oraz uchwał celem ustalenia, które z nich zostały wzięte 
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pod uwagę przez stronę rządową. Przedstawił ustalenia z Przewodniczącym Zespołu, zgodnie z którymi 

w przypadku gdy dane stanowisko pozostaje aktualne, będzie ono ponownie przekazane do właściwego 

Ministerstwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Zaproponował rezygnację z formuły działania RDS, 

zgodnie z którą prace skupione są jedynie na wnioskach o przedstawienie opinii, na rzecz częstszego 

wykorzystywania możliwości występowania z inicjatywami zawartymi w Ustawie o Radzie Dialogu 

Społecznego.  Poinformował o posiedzeniu plenarnym RDS w dniu 4 marca 2020 roku, którego 

głównym moderatorem ma być Przewodniczący Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Jako 

temat planowanego spotkania wskazał wyzwania i zagrożenia związane ze spowolnieniem 

gospodarczym oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Podziękował wszystkim członkom 

Zespołu za współpracę. 

Leszek miętek OPZZ wyraził chęć włączenia w prace Zespołu, obok kwestii przekazanych przez 

Prezydium RDS, tematów zaproponowanych przez członków Zespołu. Wymienił najważniejsze 

z przyjętych przez stronę społeczną Zespołu w roku 2019 stanowiska: w sprawie działań na rzecz 

poprawy konkurencyjności krajowej branży hutniczej, w sprawie rekomendacji rozpoczęcia prac nad 

zamianą Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 

w sprawie utworzenia Funduszu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji.  

Arkadiusz Pączka Pracodawcy RP odnosząc się do stanowiska w sprawie rekomendacji rozpoczęcia 

prac nad zmianą Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych poinformował o odpowiedzi strony rządowej zawierającej zobowiązanie do 

uwzględnienia w swoich pracach uwag strony społecznej. Przypominając o innych odpowiedziach, 

zwrócił się do członków Zespołu z pytaniem o ewentualne ponowienie prac nad wspomnianymi 

tematami.  

Janusz Borzyński ZRP podkreślił, że odpowiedź strony rządowej w kwestii utworzenia Funduszu 

podnoszenia kompetencji i kwalifikacji podważa wypracowane przez partnerów społecznych 

rekomendacje. Zawnioskował o prowadzenie dalszych działań Zespołu w zakresie utworzenia 

omawianego funduszu.  

Jarosław Lange NSZZ „Solidarność” wyraził pozytywne stanowisko na temat przeprowadzenia 

rewizji stanowisk Zespołu z 2019 roku z uwzględnieniem odpowiedzi przekazanych przez stronę 

rządową.  

Janusz Borzyński ZRP zaproponował rozszerzenie analizy o stanowiska z 2018 roku.  

Leszek Miętek OPZZ zwrócił się do BRDS z prośbą o przesłanie do członków Zespołu stanowisk oraz 

uchwał strony społecznej wraz z udzielonymi przez stronę rządową odpowiedziami z 2018 i 2019 roku. 
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Poinformował, że na kolejnym posiedzeniu Zespołu podjęta zostanie decyzja dotycząca dalszych prac 

nad stanowiskami.  

 

Ad. 2 

Leszek Miętek OPZZ zaproponował zmianę formuły działania i włączenie do prac problemów 

systemowych związanych z gospodarką i rynkiem pracy, które zostaną zgłoszone przez członków 

Zespołu. Podkreślił, że chciałby przeprowadzać otwarte dyskusje z udziałem ekspertów z różnych 

dziedzin. Zwrócił się do członków Zespołu o przesyłanie do BRDS zidentyfikowanych problemów 

systemowych wraz z opisem, wnioskami oraz ewentualnymi rekomendacjami. Zaznaczył, że zgłoszone 

kwestie zostaną następnie omówione podczas posiedzenia Zespołu. Jednocześnie zasygnalizował 

o problemach związanych z koncesjami w górnictwie odkrywkowym, które najprawdopodobniej 

zostaną zgłoszone jako temat do omówienia przez Zespół. Zaapelował do strony rządowej o udział 

w pracach Zespołu.  

Grażyna Magdziak BCC pozytywnie odniosła się do propozycji uwzględnienia w pracach tematów 

związanych z problemami systemowymi i zgłaszania ich przez członków Zespołu. Jednocześnie 

zwróciła uwagę na błędy w trybie przekazywania dokumentów do opiniowania przez RDS.  

Jarosław Lange NSZZ „Solidarność” w odniesieniu do sposobu wyłaniania kierunków prac Zespołu 

zaznaczył wagę hierarchizacji działań RDS. Wyraził opinię, zgodnie z którą Prezydium RDS powinno 

przekazywać właściwą problematykę do opracowania przez Zespół. Zaproponował przekazywanie 

tematów, którymi zainteresowani są członkowie Zespołu do Prezydium RDS, które podejmie decyzję 

dotyczącą dalszego procedowania.  

Dariusz Potyrała OPZZ wskazał na możliwość inicjowania przez Zespół działań RDS odnosząc się 

do wypracowanych stanowisk, które następnie przyjmowane są jako uchwała.  

Witold Michałek BCC zwrócił uwagę na brak efektywności działań w przypadku delegowania jedynie 

przez Prezydium RDS właściwej problematyki do Zespołów. Jednocześnie przedstawił propozycję 

poddawania akceptacji Prezydium zgłoszonych przez członków Zespołu tematów. W nawiązaniu do 

planowania prac Zespołu zwrócił uwagę na konieczność dostosowywania harmonogramu poruszanych 

kwestii do bieżącej sytuacji. Zaproponował także, aby członkowie Zespołu przygotowali swoje 

zgłoszenia wraz z ewentualnymi rekomendacjami w oparciu o rządowe plany działań w danej 

dziedzinie.  
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Dariusz Trzcionka FZZ poparł propozycję inicjatywy wewnętrznej Zespołu. Swoją opinię 

uargumentował skróceniem czasu prac nad daną problematyką, który w wielu przypadkach jest 

niezwykle istotny. Zwrócił się do strony rządowej z prośbą o zaangażowanie w prace Zespołów 

problemowych RDS. Odniósł się do niewłaściwego trybu przekazywania projektów aktów prawnych 

do konsultacji RDS.  

Jarosław Lange NSZZ „Solidarność” w kwestii harmonogramu prac Zespołu zwrócił uwagę na 

ewentualną konieczność odłożenia w czasie rozmów nad daną problematyką, która może wyniknąć 

z bieżących potrzeb. Uargumentował swoje stanowisko dotyczące hierarchiczności prac potencjalnymi 

rozbieżnościami między stanowiskiem członka Zespołu, a władzami organizacji.   

Daria Kulczycka Konfederacja Lewiatan zapytała o planowane posiedzenie plenarne RDS w dniu 

4 marca 2020. Odniosła się do udziału Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w przygotowanie 

dyskusji podczas wskazanego spotkania na temat spowolnienia gospodarczego. Jednocześnie poprosiła 

o informację dotyczącą prac RDS nad przygotowanymi przez poszczególne Zespoły ramowymi 

wykazami planowanej na 2020 rok problematyki do dyskusji.  

Leszek Miętek OPZZ  wyjaśnił, że zgłoszenie przez członków Zespołu tematów do debaty nie ma na 

celu zwiększenia autonomii Zespołu, ale wynika ze zmiany sposobu funkcjonowania RDS pod 

przewodnictwem pana Andrzeja Malinowskiego. Podkreślił, że zdefiniowanie problemów i debata nad 

nimi nie będzie oderwana od prac Prezydium RDS. Jednocześnie zwrócił uwagę na możliwe zmiany 

w harmonogramie prac, wynikające z dynamiki sytuacji społeczno-gospodarczej. Poinformował 

o planowanym przekazaniu wskazanej do poruszenia problematyki do strony rządowej celem 

umożliwienia przygotowania oraz przedstawienia przez jej przedstawicieli stanowiska w danej sprawie. 

Poruszył kwestię harmonogramu spotkań Zespołu podkreślając, że nie wyklucza częstszych spotkań. 

Odniósł się do planu prac RDS na 2020 rok, zgodnie z którym Rada zajmować się będzie również 

sprawami dotyczącymi gospodarki. Zaproponował przyjęcie wskazanego na początku posiedzenia stylu 

działania z możliwością korygowania ewentualnych problemów w toku prac.  

Krzysztof Kisielewski FZZ wyraził nadzieję na korzystanie w ramach prac RDS oraz Zespołu 

ds. polityki gospodarczej i rynku pracy z wymiany informacji z Wojewódzkimi Radami Dialogu 

Społecznego. Swoją opinię uargumentował różnicami oraz specyfiką sytuacji społeczno-gospodarczej 

w poszczególnych częściach kraju.  

Leszek Miętek OPZZ zapewnił o swoim otwarciu na współpracę z WRDS-ami. Jednocześnie 

poinformował o planowanym spotkaniu Prezydium RDS i przewodniczących Zespołów problemowych 

RDS z przedstawicielami WRDS-ów.   
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Tomasz Szczegielniak Podsekretarz Stanu MAP zobowiązał się do podjęcia próby przekazywania 

dokumentów przez stronę rządową we właściwym trybie. Wskazał, że odpowiednio wcześniej 

przekazana informacja na temat porządku obrad posiedzeń Zespołu pozwoli stronie rządowej na 

zwiększenie aktywności w jego pracach.  

Jeremi Mordasewicz Konfederacja Lewiatan wyraził obawę dotyczącą kolizji poruszanej przez 

Zespoły RDS problematyki, co może przełożyć się na brak decyzyjności Prezydium RDS. Stwierdził, 

że Zespoły problemowe powinny mieć wyznaczone mierzalne cele związane z poruszanymi tematami. 

Jako przykład podał kwestię aktywności zawodowej, która wchodzi w zakres działalności Zespołu 

ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. W niniejszej sprawie 

nawiązał do postulatu obniżania wieku emerytalnego, poszerzenia emerytur pomostowych 

i wprowadzenie emerytur stażowych. 

Janusz Borzyński ZRP podkreślił, że ważne jest aby ewentualne zmiany w projektach dokumentów 

przesyłanych przez stronę rządową do RDS były na bieżąco aktualizowane.  

Leszek Miętek OPZZ w kwestii tematyki dotyczącej różnych Zespołów problemowych wskazał na 

możliwość organizacji wspólnych posiedzeń.  

 

Ad. 3 

Leszek Miętek OPZZ poinformował o przesłanym do członków Zespołu harmonogramie spotkań. 

Zwrócił uwagę na posiedzenie plenarne RDS, które zostało wpisane do omawianego harmonogramu. 

Podkreślił, że planowana tematyka spotkania mieści się w zakresie działalności Zespołu. Z uwagi na 

kolizję terminu spotkania wyznaczonego na grudzień, uzgodnił nową datę – 9 grudnia 2020 roku. 

Zakończył posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. 

 

Leszek Miętek 

/-/ 

Przewodniczący Zespołu ds. polityki gospodarczej 

i  rynku pracy 

 

 
Sporządziła: 

Aleksandra Kowalczyk 

Biuro Rady Dialogu Społecznego 

 

Protokół przyjęto korespondencyjnie 


