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Protokół  

z posiedzenia Zespołu  problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku 

pracy 

Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 10 września  2020 r.  

  

Miejsce posiedzenia: Wideokonferencja 

Przewodniczący: Leszek Miętek, Przewodniczący Zespołu problemowego ds. polityki 

gospodarczej i rynku pracy, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zespołu, Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej; Alina Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy 

i Polityki Społecznej; Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Waldemar 

Guba, Dyrektor Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi; Jan Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju; 

Ewa Amzel, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Aktywów 

Państwowych oraz pozostali zaproszeni goście i eksperci.  

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu w dniu 08.07.2020 r. 

3. Rozpatrzenie zmian w Stanowisku Zespołu dotyczącym transportu. 

4. Informacja strony rządowej dotycząca reformy administracji publicznej. 

5. Dyskusja w sprawie sytuacji w branży spożywczej. 

Ad 1 i 2 

Przewodniczący Leszek Miętek przywitał członków Zespołu, zaproszonych gości oraz 

ekspertów. Przeczytał porządek obrad i zapytał członków zespołu czy akceptują protokół 

z posiedzenia, które odbyło się w dniu 8 lipca 2020 r.   



2 
 

Strony jednogłośnie przyjęły porządek obrad i nie zgłosiły uwag do protokołu z dnia 8 lipca 

2020 roku. 

Ad 3 

Przewodniczący Leszek Miętek poruszył kwestię związaną ze stanowiskiem Zespołu 

dotyczącego transportu, podkreślając istotną rolę Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej 

w miejscach zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym. Wskazał na trudną sytuację firm 

transportowych oraz obecny kształt zapisów tarczy antykryzysowej, który nie daje możliwości 

ubiegania się o pomoc przedsiębiorstwom  z tej branży. Podkreślił, że obecnie zakłady nie mają 

środków na ochronę miejsc pracy. Zapytał, czy partnerzy społeczni akceptują pomysł zmian, 

który zaproponowała organizacja OPZZ dotyczący rozszerzenia katalogu podmiotów 

mogących ubiegać się o pomoc ze strony państwa o PKSy niespełniające warunków 

określonych w aktualnych przepisach ustawy. 

Strony nie zgłosiły uwag. Przewodniczący skierował zmienione stanowisko dotyczące firm 

transportowych do głosowania członków Zespołu w terminie do 15 września 2020 roku, do 

godziny 15:00. 

Ad 4 

Michał Dworczyk Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powiedział, że jedna z ustaw 

antycovidowych dała możliwość redukcji zatrudnienia w państwowej sferze budżetowej, 

ponadto wskazał na uchwałę Rady Ministrów, której treść zobowiązała go do przeprowadzenia 

rozmów z Dyrektorami Resortów w Ministerstwach celem optymalizacji pracy. Podkreślił, iż 

nie planuje się wprowadzenia kwotowego lub procentowego mechanizmu zwolnień. 

Powiedział, że patrząc na szeroko ujętą administrację, ma świadomość potrzeby utworzenia 

nowych etatów w niektórych jej gałęziach lub podniesienia wysokości wynagrodzeń obecnym 

pracownikom. Zadeklarował stopniowe wprowadzanie zmian, motywując je po części 

działaniami dotyczącymi rekonstrukcji rządu.  

Sebastian Koćwin OPZZ zwrócił uwagę na rosnący wskaźnik stopy bezrobocia. Zapytał 

o wliczenie planowanych zwolnień do prognozy wzrostu wskaźnika stopy bezrobocia oraz 

o przesłanki do obniżenia składki na Funduszu Pracy z dwóch do jednego procenta w tym 

kontekście. Zasugerował, że planowanie redukcji etatów w państwowej sferze budżetowej jest 

złym przykładem dla pracodawców. 



3 
 

Marlena Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyraziła sprzeciw wobec 

stanowiska Pana Koćwina. Podkreśliła priorytetowe działania rządu związane z ochroną miejsc 

pracy i dobrem pracownika, które stanowią pozytywny bodziec dla pracodawców. Wskazała, 

iż od 3 miesięcy wskaźnik stopy bezrobocia wynosi 6,1%, a od czasu wybuchu pandemii wzrósł 

jedynie o 0,6%. Przedstawiła stan gospodarki z 2015 roku, mówiąc, że wartość wskaźnika 

bezrobocia była wyższa i stanowiła dwucyfrową liczbę, ponadto powołała się na dane 

Eurostatu, które stawiają Polskę w korzystnym świetle. Prognozowała wysokość wskaźnika 

bezrobocia na koniec 2020 roku jako wartość mieszczącą się w zakresie od 7,1% do 8%. 

Zaznaczyła, że okres jesienny charakteryzował się zawsze wzrostem liczby osób bezrobotnych 

w związku z zakończeniem letnich prac sezonowych.  

Ad 5  

Przewodniczący Leszek Miętek słowem wstępu odniósł się do potencjalnego pogorszenia 

sytuacji wielu sektorów w związku z przewidywanym wprowadzeniem tak zwanego podatku 

cukrowego oraz wyraził zaniepokojenie dotyczące Krajowej Grupy Spożywczej. Podkreślił 

złożoność zagadnienia.  

Jarosław Lange NSZZ „Solidarność” wskazał, że strona społeczna oczekuje od długiego 

czasu na powołanie Trójstronnego Zespołu Branżowego działającego w zakresie branży 

spożywczej, ponieważ Trójstronne Zespoły Branżowe są właściwym miejscem na poruszanie 

tego typu tematów. 

Zbigniew Sikorski NSZZ „Solidarność” powiedział, że Trójstronny Zespół Branżowy został 

powołany w 2017 roku i do 10 września 2020 roku odbyło się tylko jedno jego posiedzenie, 

podczas którego zespół się nie ukonstytuował. Zwrócił uwagę na brak odpowiedzi ze strony 

Minister Emilewicz na wiele skierowanych do niej pism w związku z trudną sytuacją 

omawianego sektora. Zaznaczył, że dochodzi do dużej liczby zwolnień w branży spożywczej z 

uwagi na wprowadzenie automatyzacji produkcji. Oszacował, zatrudnienie w przemyśle 

spożywczym na 350 - 400 tysięcy pracowników. Podkreślił negatywny wpływ pandemii 

koronawirusa na hotelarstwo i gastronomię oraz fakt kończącego się okresu udzielania pomocy 

przedsiębiorcom ze strony państwa. Prognozował gwałtowne pogorszenie się sytuacji 

wytwórców napojów w związku z wprowadzeniem tak zwanej opłaty cukrowej oraz, 

w przypadku dalszego braku prac Trójstronnego Zespołu Branżowego przy Ministerstwie 

Rozwoju, możliwość wystąpienia protestów.  
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Przewodniczący Leszek Miętek zaapelował do Minister Maląg, aby Trójstronne Zespoły 

Branżowe rozpoczęły prace. Podkreślił, że w niektórych zespołach nie ma w dalszym ciągu 

wybranych przedstawicieli ze strony rządowej.  

Stanisław Lubaś NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę członków wideokonferencji na 

tragiczną sytuację krajowego przemysłu cukrowego. Wyraził zaniepokojenie związane z tym, 

że większość rynku cukrowego w Polsce należy do kapitału zagranicznego. Zasugerował 

rozwiązanie w postaci utworzenia dużego koncernu cukrowego z kapitałem krajowym.  

Jan Staniłko Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju wskazał na 

zmiany organizacyjne jednostek rządowych wskutek których nie wszystkie kwestie poruszane 

w Trójstronnym Zespole Branżowym należą obecnie do kompetencji Ministerstwa Rozwoju. 

Powiedział, że mogą zostać podjęte działania w celu reaktywowania spotkań Zespołu, przy 

czym zwrócił uwagę na potencjalny brak wywołania skutków polityczno-prawnych 

prowadzonego dialogu. Zwrócił uwagę na występowanie trudności przy omawianiu w jednym 

Ministerstwie zagadnień dotyczących wielu sektorów ponieważ ciężko wypracować wtedy 

jednolite stanowisko strony rządowej.  

Przewodniczący Leszek Miętek zwrócił się do Minister Maląg, aby podczas przeprowadzania 

prac dotyczących rekonstrukcji rządu pochylić się również nad Trójstronnymi Zespołami 

Branżowymi w resortach. 

Marlena Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowała, że strona 

rządowa wyciąga wnioski z posiedzeń Rady i podejmuje prace w omawianym zakresie we 

właściwych resortach. 

Jan Staniłko Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju zaznaczył, że 

w obecnej sytuacji, gdyby doszło do zwołania posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Branży 

Spożywczej to resort właściwy do organizacji obrad miałby niezwykle trudne zadanie, 

ponieważ nie mając środków i instrumentów prawnych, musiałby konfrontować się 

z odmiennymi stanowiskami pozostałych resortów.  

Przewodniczący Leszek Miętek wyraził zaniepokojenie kwestiami poruszanymi przez 

Dyrektora Staniłko oraz brakiem obecności Minister Emilewicz w obradach Zespołu. Wskazał 

na możliwość wybuchu protestów. Wyraził nadzieję na rychłe wznowienie prac Trójstronnych 

Zespołów Branżowych.  
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Ewa Amzel Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Aktywów 

Państwowych powiedziała, że posiedzenia Krajowej Grupy Spożywczej odbyły się w lutym 

i czerwcu. Zadeklarowała otwartość na dialog Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz 

zapowiedziała kolejne obrady KGS.  

Zygmunt Mierzejewski OPZZ wyraził zaniepokojenie w związku z niedostarczeniem przez 

stronę rządową odpowiedzi na przysłane pisma oraz podejmowaniem działań, które nie zawsze 

są zgodne z zapisami ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Wnioskował o zwołanie 

posiedzenia Rady w celu omówienia zasad powoływania i funkcjonowania poszczególnych 

Zespołów.  

Przewodniczący Leszek Miętek powiedział, że Przewodniczący Rady poruszy ten temat 

podczas posiedzenia Prezydium, a w dalszej kolejności będzie procedowany w trakcie 

posiedzenia plenarnego Rady.  

Marlena Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowała, że strona 

rządowa dąży do tego, aby podejmowane przez nią działania były zgodne z ustawą o RDS.  

Waldemar Guba Dyrektor Departamentu Przetwórstwa i Rynków Rolnych 

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako źródło problemu w nawiązaniu porozumienia 

wskazał złożoność sektora spożywczego. Powiedział, że strona rządowa stara się przyjmować 

strategie mające na celu poprawę koordynacji sektorów. Podkreślił istotną rolę sektora 

spożywczego dla gospodarki oraz zadeklarował chęć dialogu.   

Dariusz Potyrała OPZZ zwrócił uwagę na potrzebę promowania dialogu. Podkreślił istotę 

problemów wynikających z implementacji prawa Europejskiego. Jako przykład podał kwestię 

Europejskiego Zielonego Ładu.   

Przewodniczący Leszek Miętek powiedział, że zbyt duża fragmentacja nie jest korzystna dla 

zagadnień, którymi zajmuje się Rada. Odniósł się do stanowiska przygotowanego przez NSZZ 

„Solidarność” w sprawie branży spożywczej, prosząc strony, aby zgłosiły swoje uwagi 

w terminie do 15 września. 

Jarosław Lange NSZZ „Solidarność” wskazał na dwojaki aspekt poruszanych kwestii 

w przygotowanym projekcie stanowiska – problemy, które pozostały bez rozwiązania oraz 
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sugerowane przedmioty spotkań Trójstronnego Zespołu Branżowego zajmującego się sektorem 

spożywczym. 

Piotr Wołejko Pracodawcy RP stwierdził, że stanowisko nie będzie w pełni zadowalające dla 

partnerów społecznych, niemniej kluczowe aspekty są satysfakcjonujące. Zaznaczył potrzebę 

zmiany regulaminu w przeprowadzaniu zdalnych głosowań, aby do przyjęcia stanowiska 

wystarczała zwykła większość z pominięciem jednomyślności.  

W związku z wyczerpaniem tematów, będących przedmiotem posiedzenia, Przewodniczący 

Leszek Miętek zamknął posiedzenie Zespołu. 

Leszek Miętek 

/-/ 

Przewodniczący Zespołu 

ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 

 

 

 

Sporządził 

Wiktor Szatkowski 

Biuro Rady Dialogu Społecznego  

 

Protokół przyjęto podczas posiedzenia Zespołu w dniu 20 października 2020 r. w formie 

wideokonferencji 


