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Protokół  

z Plenarnego Posiedzenia Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 19 listopada 2020 r.  

  

Miejsce posiedzenia: Wideokonferencja 

Przewodniczący: Pan Jarosław Gowin, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, 

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście. 

Stronę rządową reprezentowali: Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej; 

Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii 

odpowiedzialna za dialog; Pan Grzegorz Wrochna, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Edukacji i Nauki; Pan Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 

Państwowych; Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Klimatu i Środowiska; Pan Waldemar Kraska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

oraz Pan Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. W posiedzeniu wzięli 

także udział: Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Przedstawicielka Prezydenta RP; Pan 

Ryszard Kokoszczyński, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; Pan Jakub 

Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy oraz 

Pan Marek Wójcik, Przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Wystąpienie Premiera RP, Pana Mateusza Morawieckiego. 

2. Głosowanie Uchwały nr 43 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników 

i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (druk senacki 177). 

3. Głosowanie Uchwały nr 44 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 29 w sprawie zatwierdzenia 

liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz 
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reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu 

Społecznego; 

4. Głosowanie uchwały 92 strony pracowników i strony pracodawców RDS wsprawie 

projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

5. Głosowanie Uchwały nr 93 strony pracowników i strony pracodawców 

Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie incydentalnej 

zmiany w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta 

oraz w niektóre inne dni; 

6. Głosowanie Uchwały nr 94 strony pracowników i strony pracodawców 

Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zawieszenia 

zakazu handlu w niedzielę ze względu na ochronę konsumentów i konieczność 

zapewnienia obywatelom bezpiecznego dostępu do dóbr i towarów w związku 

z zaostrzającą się sytuacją epidemiologiczną. 

7. Kontynuacja debaty dotyczącej sytuacji gospodarczej kraju w związku 

z rozwojem pandemii COVID-19 - informacja Ministerstwa Rozwoju, Pracy 

i Technologii - dyskusja. 

8. Sprawy bieżące. 

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii powitał uczestników posiedzenia plenarnego Rady. Poinformował 

o obecności Premiera Morawieckiego i zasugerował zmianę porządku obrad poprzez 

rozpoczęcie posiedzenia od wystąpienia Premiera. Podkreślił, że Pan Premier dysponuje 

ograniczonym czasem. 

Strony jednogłośnie zaakceptowały propozycję zmiany porządku obrad posiedzenia 

plenarnego.  

Ad 1 

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii oddał głos Premierowi Morawieckiemu w celu przedłożenia informacji 

na temat Paktu Społecznego. 

Mateusz Morawiecki, Premier RP podkreślił ekstraordynaryjne warunki i chęć 

wypracowania skutecznych rozwiązań w perspektywie krótko i długo terminowej.  Zaznaczył, 
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że zależy mu na stabilnym wychodzeniu z kryzysu obronną ręką i na trosce o rynek pracy.  

Przedstawił informacje o podjętych i planowanych działaniach związanych z pandemią 

COVID-19 w obszarze ochrony zdrowia jak i gospodarki. Podkreślił, że należy znaleźć wspólną 

płaszczyznę zarówno dla rozwiązywania bieżących problemów jak dla opracowania dłuższej 

perspektywy wyjścia z kryzysu. Podkreślił, że dla rządu priorytetem jest utrzymanie miejsc 

pracy. Wskazał na pozytywny aspekt dotychczasowych programów pomocowych strony 

rządowej przez co utrzymano około 5 mln miejsc pracy, co przekłada się na drugie najniższe 

bezrobocie w Europie i dobrą sytuację finansową. Podkreślił rolę dotacji od państwa i Unii 

w  wysokości 250 mld zł co stanowi równowartość 10% PKB. Nakreślił potrzebę nowego 

spojrzenia na rynek pracy i gospodarkę. Wskazał na potrzebę rozwoju pracy zdalnej w celu 

ograniczenia kontaktów międzyludzkich, co przełoży się na zahamowanie pandemii. 

Zadeklarował chęć dialogu i dalszego pomagania przez rząd. Powiedział, że chciałby 

utrzymywać zagraniczne rynki zbytu w celu utrzymania miejsc pracy. Porównał Polskę do 

Hiszpanii, jako kraju o podobnej liczbie ludności, mówiąc, że bezrobocie w Polsce stanowi 

około ¼ bezrobocia w Hiszpanii. Nakreślił potrzebę przebudowy gospodarki, w tym rynku 

pracy przy poszerzaniu horyzontów i rozpoznawaniu trendów. Dodał, że ważne jest 

podnoszenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych pracowników bądź przebranżowienie firm 

Zaznaczył obecność programów pomocowych nastawionych na przebranżowienie firm. 

Powiedział, że liczy na rekomendacje strony społecznej przy wypracowywaniu rozwiązań 

długoterminowych. Oznajmił, że trzeba skupić się na strategicznym działaniu polegającym na 

głębokiej transformacji gospodarczej w oparciu o cyfryzację i automatyzację, przy 

jednoczesnej akceptacji społecznej. Nakreślił plan trzytorowych działań – program na chwilę 

obecną, program prognozujący działania na pół roku i program przewidujący działania 

w przedziale 2-3 lat. 

Dorota Gardias, FZZ zapytała Premiera o planowane zmiany w sektorach gospodarki, 

edukacji i zdrowia. Przypomniała o wysłaniu przez FZZ propozycji dla strony rządowej, w tym 

17 punktów, z czego wiele kwestii jest zgodnych z postulatami strony pracodawców, aby 

podjąć działania dotyczące poprawy obecnej sytuacji. Zapytała o dodatki dla personelu 

medycznego. Poruszyła temat zróżnicowania wysokości pensji lekarskich i postulowała o jedną 

wysokość dodatku dla wszystkich pracowników medycznych. Podkreśliła, że w obecnej 

sytuacji nie można dzielić pracowników służby zdrowia na obsługę szpitali „COVIDowych” 

i „nie COVIDowych”. Postulowała o szybkie wprowadzenie tarczy dla ochrony zdrowia. 

Zapytała, jakie kryteria muszą być spełnione, aby strona rządowa rozważała wprowadzenie 
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pełnego lockdownu i czy w ogóle rząd będzie chciał go wprowadzić. Wskazała, że zamiast 

świadczeń postojowych rząd może dofinansować poprawę warunków sanitarnych w hotelach 

i restauracjach oraz wprowadzić możliwość elastycznego czasu pracy. 

Jan Klimek, ZRP powiedział, że jest wiele faz kryzysu – szok, wycofywanie, dopasowanie, 

akceptacja i wzrost. Zaznaczył,  że nie ma  żadnych badań, które jednoznacznie wskazywałyby 

że w restauracjach dochodzi do największej ilości zakażeń a ta branża oprócz np. fitness klubów 

jest od wielu miesięcy wyłączona z działalności. Wskazał, że przedsiębiorcy bardzo szybko 

nauczyli się funkcjonować w obostrzonych warunkach sanitarnych. 

Łukasz Bernatowicz, BCC pochwalił pierwszą falę rządowych programów pomocowych 

i nakreślił potrzebę kontynuowania pomocy, która przyjmie spersonalizowany charakter. 

Zachęcił do stopniowego odmrażania zamkniętych sektorów, przez wzgląd na brak badań, które 

potwierdziłyby rolę restauracji, hoteli czy fitness jako głównego ogniska zakażeń. Podkreślił, 

że należy podjąć działania w celu odbicia gospodarczego i powrotu na ścieżkę szybkiego 

wzrostu w 2021 roku, przy wykorzystaniu środków Unijnych. Nakreślił jako priorytety 

odbudowę gospodarki kraju i poprawę sytuacji przedsiębiorców, w celu zachowania 

konkurencyjności. Wyraził aprobatę dla „tarczy prawnej” i przedstawił obawy dotyczące 

nowych obciążeń fiskalnych. Postulował o odblokowanie zakazu handlu w niedziele, w celu 

poprawy sytuacji gospodarczej i zmniejszenia zatłoczenia w sklepach.  

Maciej Witucki, Konfederacja Lewiatan przyznał rację Panu Bernatowiczowi. Podkreślił, że 

Pandemia może jeszcze trwać przez długi okres czasu i postulował o otwartą rozmowę na temat 

szeroko nakreślanego Paktu Społecznego. Zaznaczył istotną rolę środków z UE między innymi 

w celu unowocześnienia rynku pracy, który powinien być bezpieczny. Zwrócił uwagę, że 

chorzy ludzie przychodzą do pracy, z obawy przed jej utratą. Nakreślił potrzebę wprowadzania 

nowoczesnych form zatrudnienia i wcześniejszego przekazywania przez rząd informacji 

o planowanych działaniach. Sugerował rozdzielenie pomocy na perspektywę krótko 

i długoterminową. Mówiąc o pomocy krótkoterminowej wskazał na konieczność zniesienia 

zakazu handlu w niedziele, niewprowadzanie nowych podatków i przejrzystą politykę wobec 

przedsiębiorców. 

Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP podkreślił, że obecnie lockdown uśmierci sektor MŚP 

i przybliży Polskę do Hiszpanii. Zaznaczył, że w chwili obecnej sytuacja jest stabilna. 

Przedstawił ogólne poparcie dla polityki rządu i postulował o szybkie odmrożenie wyłączonych 

sektorów gospodarki. Poinformował, że Hiszpania nie planuje wprowadzenia kolejnego 
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lockdownu, ze względu na tragiczną sytuację gospodarczą oraz zaznaczył, że Polska musi 

szybko reagować na dochodzące bodźce. Zadeklarował, że przy współpracy z GIS sektor MŚP 

dostosuje się do wszystkich obostrzeń sanitarnych. Zwrócił uwagę na to, że nie wszystkie 

zamknięte branże mieszczą się w katalogu kodów PKD uprawniających do skorzystania 

z pomocy rządowej. Powiedział o planowanej poprawce, na mocy której Premier będzie mógł 

rozszerzać katalog o nowe branże. Podał przykład agencji reklamowych. Przedstawił wstępny 

zarys tak zwanej „dziesiątki rzecznika”, która została wypracowana przez 247 organizacji 

i opiewa na prawo oraz biznes, bez dużych skutków dla budżetu państwa. Postulował 

o zmniejszenie poziomu biurokracji i kosztów dla firm, wskutek czego zwiększy się poziom 

bezpieczeństwa. Powołał się na aprobatę naukowców z AGH, Przewodniczącego Rady 

Przedsiębiorczości oraz eksperta BCC. Poruszył kwestię zamkniętych sektorów gospodarki, 

poddając pod wątpliwości traktowania ich, jako głównego źródła zakażeń. Pochwalił decyzję 

o przystąpieniu do rozmów o odblokowaniu przemysłu meblowego, z zachowaniem pełni 

reżimu sanitarnego. 

Sławomir Dudek, Pracodawcy RP przedstawił 5 postulatów sformułowanych jako 

przejrzystość, przewidywalność, przystosowanie, przyszłość i odporność. Podkreślił, aby 

szukać w kryzysie szans, na wypracowanie dobrych rozwiązań. Nakreślił potrzebę 

transparentności informacji, aby przedsiębiorcy wiedzieli w jakim kierunku podąża 

gospodarka, a decyzje o zamykaniu i otwieraniu sektorów były wydawane z wyprzedzeniem, 

na podstawie konkretnych danych, żeby ludzie zrozumieli działania rządu. Przedłożył pomysł 

nakierowania programów pomocowych na tworzenie perspektyw umożliwiających rozwój 

firmom, a nie same przetrwanie. Wyraził obawy o kolejne fale pandemii i powiedział, 

że gospodarka nie wytrzyma kilku lockdownów. Postulował o włączenie ekonomistów do 

zespołów antykryzysowych oraz o nowoczesne rozwiązania w instrumentach dostosowywania. 

Powiedział, że liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się o 233 tysiące osób, w przedziale 

lat 2020-2021, oraz że przez wzrost osób biernych zawodowo stopa bezrobocia wygląda 

dobrze. Podkreślił, że wzrost biernych zawodowo w Polsce odpowiada za 80% wyniku 

wskaźnika biernych zawodowo w UE.  Zaznaczył, że społeczeństwo się starzeje i potrzeba 

wrócić do dyskusji o wieku emerytalnym. Nakreślił tematy do debaty w postaci polityki 

migracyjnej i klina podatkowego. Powiedział, że gdyby wprowadzić program Next Generation 

to wartość PKB zwiększyłaby się o 625 mld zł. Postulował o deregulację gospodarki w formie 

likwidacji nadmiernych obciążeń i budowanie odporność firm, a nie ich przebranżawianie. 
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Katarzyna Zimmer-Drabczyk, NSZZ „Solidarność” postulowała o równe traktowanie 

pracowników i pracodawców przy projektowaniu programów pomocowych. Mówiła o objęciu 

dodatkami personelu medycznego współwykonującego obowiązki przy pacjentach 

covidowych, w szczególności salowych i sanitariuszek, ponieważ wykonują ciężką i niezbędna 

pracę za niskie wynagrodzenia. Powiedziała, że trudno dzielić pracowników na lepszych 

i  gorszych. Podkreśliła dużą rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej w walce z pandemią. 

Postulowała o zwiększenie zakresu podmiotowego tarcz pomocowych. Zapytała czy firmy będą 

mogły ponownie skorzystać z niektórych elementów tarczy. Oznajmiła, że „Solidarność” jest 

przeciwna przywracaniu niedziel handlowych przez wzgląd na braki kadrowe i duże ryzyko 

zarażenia się COVIDem. Powiedziała, że w opinii „Solidarności” sytuacja gospodarcza nie jest 

na tyle zła, aby przywracać handel w niedziele.  

Andrzej Radzikowski, OPZZ wskazał, że planowanie i informowanie przez stronę rządową 

powinno stać się stałą praktyką w Radzie, aby nie dochodziło do nieporozumień. Powiedział, 

że pracownicy są integralną częścią przedsiębiorstw i postulował o zwiększenie dopłat 

pracowniczych oraz o równomierną pomoc dla pracowników i przedsiębiorców. Wskazał, 

że Polska ma jedne z niższych dopłat w Europie. Powołał się na słowa Premiera, że dopłaty 

w przypadku przestoju miałyby wynosić 80% pensji. Postulował o zmniejszenie podatków dla 

najniżej zarabiających oraz o zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych i długości jego wypłacania 

do poziomu przewidzianego w Konwencji nr 102 MOPu, a także o zwiększenie dostępności do 

testów COVIDowych i szczepionek przeciw grypie. Podkreślił, że zasiłek dla bezrobotnych jest 

finansowany z Funduszu Pracy, a nie z budżetu państwa. Zasugerował przywrócenie emerytur 

stażowych jako formę zabezpieczenia gospodarki. Powiedział, że dzięki rosnącej liczbie 

bezrobotnych Polska posiada zaplecze kadrowe. Wyraził zdziwienie spowodowane 

odrzuceniem pomocy zaoferowanej przez Niemcy, które zgromadziły bezpieczną ilość 

szczepionek. Poruszył problem dostępu do służby zdrowia osób cierpiących na inne schorzenia 

niż COVID oraz niewystarczającego finansowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wskutek 

czego nie mogą być wypłacane przyznane dodatki. Zwrócił uwagę na problemy finansowe 

sanatoriów i na powinność udostępnienia możliwości wykonywania testów na koronawirusa na 

życzenie przed powrotem do pracy pracownika, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się 

pandemii. Zasugerował bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów nieruchomościowych 

szpitali, w celu zaoszczędzenia pieniędzy wydawanych na tworzenie tymczasowych szpitali. 

Powiedział, że dodatek do wynagrodzeń pracowników medycznych nie może ich różnicować. 
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Podkreślił problem z dostępnością do zdalnej edukacji dla 10-15% uczniów w całej Polsce oraz 

istotność pozyskania środków z Unii Europejskiej, które pomogą rozwiązać część tych kwestii 

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii oddał głos Premierowi Morawieckiemu w celu odniesienia się do 

poruszonych kwestii.  

Mateusz Morawiecki, Premier RP odpowiadając Pani Gardias powiedział, że ustalono limit 

wysokości dodatków do 15 tysięcy złotych i dopiero na wniosek wojewody, osoby delegowane 

dostają wyższe wynagrodzenia. Zaznaczył, że są już ustawy, które regulują sytuacje w służbie 

zdrowia i branżach najbardziej narażonych na odczuwanie skutków kryzysu, wskutek czego 

„tarcza dla zdrowia” jest przez te zmiany konsumowana. Wyraził aprobatę dla pomysłu 

podniesienia standardów higieny, w zamian za niezamykanie przedsiębiorstw. Zadeklarował 

konsultacje tej propozycji z ekspertami rządowymi i prawdopodobne wdrożenie tego 

rozwiązania. Poprosił stronę pracodawców o pomoc, w wypracowaniu rozwiązań 

przeciwdziałających zamykaniu branż i zachowaniu standardów sanitarnych. Wskazał, że na 

takie rozwiązanie, rząd będzie mógł przeznaczyć 1 mld złotych. Powiedział, że wsparcie dla 

sektora MŚP będzie realizowane w ramach wprowadzanych ustaw, w tym przez 10 punktów, 

o których mówił na konferencji prasowej. Zaznaczył, że wartość niektórych składników 

pomocy wyniesie około 10-30 mld złotych, w zależności od okresu długości funkcjonowania 

składowej programu pomocowego. Jako przykłady pomocy podał ulgę na składki ZUS – 

świadczenie postojowe i zmiany w zasadach tarcz - brak zwrotu pieniędzy przy niewielkich 

zwolnieniach. Podkreślił, że rząd stara się obecnie dostosować wsparcie do bieżącej sytuacji 

i odchodzi od ogólnych programów pomocowych. Poprosił partnerów społecznych o sugestie 

w sprawie udoskonalania oferowanych form pomocy, tak by stanowiły impuls do 

podejmowania działań, a nie były środkami na zachowanie egzystencji. Powiedział, że 

w niedalekiej przyszłości zostanie przedstawiony plan organizujący życie gospodarcze na 

najbliższe miesiące, w tym handel, zamrożone branże oraz okresy przedświąteczny 

i poświąteczny. Poinformował, że rząd złożył maksymalnie duże zamówienie na szczepionki 

jakie można było złożyć w procedurze Komisji Europejskiej. Powołał się na art. 312 TFUE 

mówiąc, że jak nie dojdzie do konsensusu w sprawie budżetu UE to pojawi się prowizorium 

budżetowe. Zaznaczył, że prowizorium będzie miało poziom dofinansowań z 2020 roku. 

Oznajmił, że trwają negocjacje dotyczące Funduszu Odbudowy, w celu uniknięcia zapisów 

godzących w interes Polski. W kwestii handlu w niedziele podkreślił konieczność osiągnięcia 

porozumienia partnerów społecznych i potrzebę znalezienia wspólnego  rozwiązania. Poprosił 
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partnerów społecznych, o patrzenie na działania związane z planem odbudowy w trzech 

wymiarach - tu i teraz, za 6 miesięcy i perspektywa 2-3 letnia. Zaproponował wspólny dialog 

odnośnie dłuższej perspektywy Paktu Społecznego. Wskazał na wzrost inwestycji dotyczących 

programów lokalnych i zadeklarował dalszą chęć przeznaczania pieniędzy na programy lokalne 

i poinformował, że obecnie skala wydatków na programy jest 10 razy wyższa, niż w okresie 

poprzednich rządów. Podkreślił starania rządu i pozyskanie środków z uszczelnienia systemu 

podatkowego. Powiedział, że rząd postara się wcześniej przedkładać propozycje zapisów 

prawnych. Stwierdził, że sytuacja przed Świętem Zmarłych była wyjątkowa, ponieważ, strona 

rządowa skupia się na ograniczaniu potencjalnych możliwości rozprzestrzeniania się 

koronawirusa. Powiedział, że gdy brakuje miejsc dla chorych w szpitalach, to sytuacja jest 

tragiczna i cieszy się, że szpitale tymczasowe posiadają duży zapas miejsc. Zaznaczył, że strona 

rządowa będzie interweniować w sprawie przedsiębiorców, którzy ponoszą straty, a nie 

mieszczą się w programach pomocowych opracowanych na bazie kodów PKD. Powiedział, że 

w trakcie obrad Rady Doradców Medycznych, prowadzono dyskusje w sprawie zamknięcia 

poszczególnych branż i warunków jakie muszą być spełnione, by wprowadzać częściowe 

zamrażanie gospodarcze. Poinformował, że ten sam temat był poruszany na sztabie kryzysowo-

gospodarczym, którego członkiem jest Wicepremier, Pan Jarosław Gowin. Zaznaczył, że 

w rządzie trwają prace nad deregulacją i zmniejszeniem biurokracji dla przedsiębiorców. 

Pozytywnie odniósł się do postulatu aktywizacji osób bezrobotnych. Powiedział, że docenia 

rolę jaką odgrywa Państwowa Inspekcja Sanitarna i poinformował, że trwają modernizacje jej 

struktur, w tym wprowadzanie cyfryzacji, podnoszenie wynagrodzeń. W odniesieniu do 

wypowiedzi pani Katarzyny Zimmer-Drabczyk zadeklarował zgłoszenie do kierownictwa 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o zapotrzebowaniu na dodatkowe etaty.  Oznajmił, 

że pomoc rządu jest coraz bardziej personalizowana i przypomniał, że w okresie wiosennym 

wypłacono 50 mld złotych przedsiębiorcom na cel utrzymania pracowników i wskutek 

negocjacji z KE pomoc będzie udzielana do wiosny przyszłego roku. Wskazał, że dwie 

niedziele przed świętami będą zgodnie z ustawą handlowe, natomiast przed wprowadzeniem 

innego rozwiązania, strona społeczna musi osiągnąć konsensus w Radzie. Przychylnie odniósł 

się do konsultacji w RDS planów działań średnio i długo okresowych. Powiedział, że nie ma 

zachwiania pomiędzy pomocą dla pracowników i pomocą dla pracodawców oraz, że tarcze 

służą utrzymaniu miejsc pracy, a nie są to środki na wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw. 

Zadeklarował zabezpieczenie ponad 120 mld złotych w budżecie na służbę zdrowia 

w 2021 roku, co stanowi przyrost prawie o 50% w stosunku do 2015 roku. Zaznaczył, że są to 

środki na modernizacje szpitali i wynagrodzenia dla personelu. Powiedział, że Polskie szpitale 
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nie mają problemu z dostępnością do respiratorów. Podniósł argument, że oprócz dotowania 

przez państwo, liczą się też umiejętności zarządzania szpitalami oraz że rząd razem 

z funduszem covidowym, wspomógł służbę zdrowia na ponad sto mld złotych. Odnosząc się 

do wypowiedzi Przewodniczącego Andrzeja Radzikowskiego powiedział, że w ostatnim czasie 

rząd podniósł wysokość zasiłku dla bezrobotnych skokowo z 880 zł na 1200 zł i w chwili 

obecnej nie planuje kolejnych podwyżek. Powiedział, że Polska posiada drugie najniższe 

bezrobocie w Unii Europejskiej i rząd skupia działania na ochronie miejsc pracy i tworzeniu 

nowych wakatów między innymi poprzez przyciąganie inwestycji do Polski. Oznajmił, 

że Polska zabezpieczyła sprzęt medyczny i szczepionki oraz, że agencja rezerw materiałowych 

w ostatnim czasie dostała duże dofinansowanie, dlatego odmówił pomocy oferowanej przez 

Niemcy. Wyraził nadzieję na powrót Polskich pracowników służby zdrowia z emigracji. 

Podkreślił starania strony rządowej, w celu wprowadzenia jak najlepszej jakościowo edukacji 

zdalnej. Powiedział o przysługującym bonie o wartości 500 złotych na zakupu sprzętu 

elektronicznego. Zadeklarował przeznaczenie większej kwoty na cyfryzację i internet 

szerokopasmowy. Podziękował za możliwość uczestniczenia w posiedzeniu Rady 

i zadeklarował dobrą wolę do dalszych prac z wykorzystaniem dorobku partnerów 

społecznych.  

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii podziękował Panu Premierowi Morawieckiemu za udzielenie odpowiedzi 

na pytania i deklarację szybkiego przedłożenia projektu organizacji życia gospodarczego. 

Zapytał Dyrektor BRDS, Panią Łażewską-Hrycko o kworum niezbędne do przyjęcia uchwał.   

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Dyrektor BRDS powiedziała, że brakuje jednej osoby po 

stronie związków zawodowych, z organizacji OPZZ, do uzyskania kworum. 

Andrzej Radzikowski, OPZZ stwierdził, że stracił kontakt z jedną osobą z OPZZ. Zaznaczył, 

że kworum powinno się liczyć od osób biorących udział w pracach Rady, a nie od ogółu 

przedstawicieli. 

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii zapytał Dyrektor BRDS, Panią Łażewską-Hrycko o formalne kwestie 

dotyczące zaistniałej sytuacji. 

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Dyrektor Biura RDS powiedziała, że do tej pory nie ustalano 

kworum na innych zasadach niż wynikające z ustawy o RDS. W przeszłości nie zdarzyło się, 
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aby istniały wakaty związane z rezygnacją członków Rady, natomiast pojawiały się przypadki 

wakatów spowodowane odwołaniem członków z poszczególnych organizacji w wyniku 

zdarzeń losowych, bądź decyzji tych organizacji. Zaznaczyła, że te osoby nigdy nie były 

wyłączane z kworum. Oznajmiła, że jeśli Rada postanowi zmienić procedurę głosowania to 

Biuro przeprowadzi głosowanie według nowych zasad. 

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii zapytał Dyrektora Waleśkiewicza czy można liczyć kworum od osób 

obecnych na posiedzeniu, a nie ustawowej liczby, w związku z wycofaniem się członków 

„Solidarności”. 

Marek Waleśkiewicz, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii powiedział, że nie 

nastąpiło formalne odwołanie członków z ramienia NSZZ „Solidarność” przez Premiera oraz 

wskazał na zapisy Ustawy o RDS, wedle których obie strony mają taką samą liczbę członków. 

Oznacza to, że jeśli przyjmie się, że „Solidarność” nie jest reprezentowana w Radzie to  wakaty 

należałoby uzupełnić o członków z ramienia FZZ i OPZZ. Podkreślił, że należy poczekać na 

opinię prawną zleconą Biuru RDS i w chwili obecnej nie można przeprowadzić głosowania. 

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii powołując się na stanowiska Dyrektor Łażewskiej-Hrycko i Dyrektora 

Waleśkiewicza, przesunął głosowania nad przyjęciem uchwał na następne posiedzenie 

plenarne. Przeszedł do omawiania punktu siódmego obrad i zasugerował dyskusję 

o wystąpieniu Premiera, który przekazał informacje dotyczące gospodarki. Ponadto wskazał, 

że część osób zgłaszała się do głosu i nie mógł zostać im udzielony głos w trakcie obecności 

Premiera Morawieckiego. 

Ad 7  

Sławomir Broniarz, OPZZ zarzucił stronie rządowej, że przychylnie patrzy na związki 

zawodowe i słucha ich wtedy, kiedy mają zbieżne stanowisko do strony rządowej. Zwrócił 

uwagę na kwestię zdalnej edukacji i możliwość jej unowocześnienia w trakcie pandemii. 

Powiedział na podstawie przeprowadzonej ankiety przez ZNP, że nauczyciele sami finansują 

z własnych środków proces nauczania i negatywnie się do tego ustosunkował. Postulował 

o zmiany prawne dotyczące pracy zdalnej i zwiększenie środków na zdalne edukowanie, 
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ponieważ oferowane przez rząd 500 złotych jest kwotą zbyt małą, aby zaspokoić potrzeby 

związane z cyfryzacją. Uznał pomoc dla nauczycieli w kwocie 300 mln, jako kwotę zbyt małą 

i nieprorozwojową. Zwrócił uwagę na obszerne dotacje dla telewizji i artystów. Powiedział, że 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pominął nauczycieli szkół wyższych i placówek 

przedszkolnych, podczas przyznawania dofinansowania. Zapytał, gdzie według Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego można za 500 zł kupić komputer.  

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii podkreślił, że kwota 400 mln złotych była to dotacja dla ośrodków kultury, 

co stanowi około 2000 firm (w tym tatry i filharmonie), a nie pieniądze dla 2000 osób. 

Jan Buczek, Pracodawcy RP wyraził zdziwienie wobec rezygnacji z głosowania. Powiedział, 

że osoby nieobecne, powinny być traktowane jako osoby wstrzymujące się od głosu 

i zgadzające się na rozstrzygnięcie kwestii przez większość osób obecnych. Wnioskował 

o przeprowadzenie głosowania, motywując to koniecznością procedowania Rady w tak 

trudnym czasie.   

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Rady przyjęto taką samą 

interpretację i nie przeprowadzono głosowań nad przyjęciem uchwał. Zadeklarował, że do 

grudniowego posiedzenia Rady będzie wypracowane odpowiednie stanowisko w tej kwestii. 

Oznajmił, że podtrzymuje decyzję o odstąpieniu od głosowania. 

Krystyna Ptok, FZZ powiedziała, że dodatek 200% wynagrodzenia dla pracowników 

oddziałów jednoimiennych lub szpitali tymczasowych jest zapisany w ustawie covidowej, która 

nie jest publikowana i żaden medyk nie dostał tych środków. Wspomniała o wzroście o 50% 

pensji zasadniczej za październik. Zaznaczyła, że doraźne polecenia ministra zdrowia dzielą 

personel medyczny, na ludzi lepszych i gorszych. Powiedziała, że w obecnej sytuacji pacjenci 

cierpiący na COVID są we wszystkich szpitalach. Poinformowała o sporach zbiorowych 

w zakładach pracy, które popierają pielęgniarki i położne oraz o nieusatysfakcjonowaniu 

udzielonymi odpowiedziami na wysłane pisma do MZ. Podkreśliła braki w personelu 

medycznym i trudną sytuację służby zdrowia, zwłaszcza w szpitalach psychiatrycznych, które 

nie są przystosowane do warunków sanitarnych. Zarzuciła stronie rządowej złą alokację 

środków pieniężnych i organizowanie opieki zdrowotnej w nieprzystosowanych miejscach. 

Powiedziała o narastającym niezadowoleniu środowisk medycznych i że oczekuje na spotkanie 

rządu z Ministrem Zdrowia i środowiskami medycznymi.  
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Dorota Gardias, FZZ wyraziła niezadowolenie z powodu braku wcześniejszego wykonania 

opinii prawnej. Zarzuciła NSZZ „Solidarność” nieodpowiedzialność, w sytuacji konieczności 

szybkiego wprowadzenia zmian, które są blokowane poprzez brak kworum. Stwierdziła, że 

strona rządowa traktuje łagodniej NSZZ „Solidarność”, niż inne organizacje w Radzie. 

Zwróciła uwagę na trudną sytuację służby zdrowia i na problemy związane z dialogiem 

środowisk medycznych ze stroną rządową. Powiedziała, że kadra medyczna wróci do Polski 

z emigracji, jeśli podwyższy się wynagrodzenia pracownikom tego sektora. Wskazała, że 

zatrudnienie personelu medycznego ze wschodu jest niezgodne z Unijną Dyrektywą nr 36 i nie 

można ich zatrudnić. Stwierdziła, że pracownicy wrócą do Polski, jak będą mogli otrzymać 

takie samo wynagrodzenie jak w krajach zachodnich.  Postulowała o utworzenie 

proponowanego przez nią Zespołu ds. ochrony zdrowia. Powiedziała o wzrastającym niepokoju 

społecznym.  

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii zadeklarował, że traktuje wszystkie organizacje partnerów społecznych 

równorzędnie i że przed następnym posiedzeniem Rady i Prezydium niejasności prawne 

zostaną rozwiązane.  

Mateusz Szymański, NSZZ „Solidarność” powiedział, że członkowie „Solidarności” złożyli 

rezygnację z członkostwa w Radzie, bo doszło w marcu do naruszenia zasad autonomii. 

Powiedział, że po konsultacjach i procesie legislacyjnym członkowie „Solidarności” będą 

mogli wrócić do Rady. Podkreślił rezygnację członków a nie organizacji z uczestnictwa 

w pracach Rady.  

Andrzej Radzikowski, OPZZ przedstawił krytyczne stanowisko wobec działań 

podejmowanych przez NSZZ „Solidarność”.  

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii powiedział, że interpretacja na chwilę obecną wskazuje, iż nie ma 

członków „Solidarności” w Radzie i zapewnił, że trwają prace w rządzie, mające na celu zmianę 

kontrowersyjnych zapisów dotyczących nowych uprawnień Premiera.  

Maciej Witucki, Konfederacja Lewiatan przychylił się do stanowiska Andrzeja 

Radzikowskiego. Wyraził niezadowolenie z powodu oczekiwania na nowelizacje prawne 

w sytuacji kryzysu. Podkreślił labilność sytuacji. Postulował o wydanie opinii prawnej 

w okresie krótszym niż miesiąc. Wniósł o powołanie Zespołu ds. ochrony zdrowia, 
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z pominięciem procedury głosowania, wskazując, że po ogłoszeniu zmian „Solidarność” może 

nie uczestniczyć w pracach Rady z innego powodu. Podkreślił, że powołanie Zespołu jest 

wewnętrzną sprawą Rady i Zespół powinien zostać powołany w ramach protestu przeciw 

blokowaniu prac Rady. 

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii poinformował, że czeka na wyrażenie opinii na temat powołania zespołu 

przez Ministerstwo Zdrowia.  Po jej otrzymaniu będzie możliwość zajęcia stanowiska przez 

stronę rządową. 

Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, aby skoncentrować działania w celu 

ochrony miejsc pracy i ochrony przedsiębiorstw. Poinformował, że w Radzie Przedsiębiorców, 

która mieści się przy Rzeczniku MŚP, 247 organizacji wypracowało 10 punktów, mających na 

celu wprowadzenie zmian otoczenia prawnego, w tym ochron miejsc pracy oraz stanowiących 

impuls do nowego otwarcia gospodarczego. Wyraził nadzieję na implementacje tak zwanej 

„dziesiątki rzecznika” do tarczy prawnej. Podkreślił, że punkty poruszają kwestie, które padały 

w postulatach przedsiębiorców i pracodawców na dzisiejszym posiedzeniu. Przeczytał 

postulaty: 

1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców – modernizacja programu Mały ZUS+ tak by był 

dostępny dla wszystkich firm, których dochody osiągają poziom mniejszy niż 6 tys. zł.  

2. Płaca minimalna w postaci połowy średniego wynagrodzenia. Dodatkowo podjęcie 

dyskusji nad regionalizacją płacy minimalnej.  

3. Zakaz nakładania nowych obowiązków biurokratycznych na mikroprzedsiębiorców 

oraz redukcja obecnie istniejących. 

4. Uprzedzanie o zmianach prawa gospodarczego nakładającego nowe obowiązki na 

przedsiębiorców z półrocznym wyprzedzeniem.  

5. Rozliczanie ryczałtem od dochodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do 

możliwości w poszczególnych branżach.  

6. Likwidacja braku możliwości zawieszenia biegu terminu podatkowego. 

7. Powołanie Rady Odwoławczej z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych 

oraz przedstawicieli urzędów, w celu braku możliwości odwoływania się od 

bezsprzecznych wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych do NSA.  

8. Realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników. 

9. Ograniczenie tymczasowych aresztów dla przedsiębiorców. 
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10. Skrócenie czasu rozpraw sądowych dotyczących spraw gospodarczych. 

Poprosił stronę związkową o debatę na temat tych punktów, w szczególności punktów 1; 2 i 8. 

Wskazał, że kwestie dotyczą zarówno MŚP jak i dużych firm. Podkreślił poparcie Premiera 

Morawieckiego dla punktu 3 i starania w kontekście punktu 5, aby budżet nie poniósł z tego 

tytułu strat. Zaznaczył potrzebę zwiększania poczucia bezpieczeństwa przedsiębiorców 

i poprawy kontaktów z urzędami skarbowymi. 

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii poinformował, że konsultował się w sprawie ustaleń dotyczących Paktu 

Społecznego z Prezydentem RP, Panem Andrzejem Dudą i Premierem, Panem Mateuszem 

Morawieckim. Przekazał, że Prezydent jak i Premier wyrażają przychylność, ale nie jest to 

jeszcze formalne stanowisko rządu. Zapowiedział, że w niedalekiej przyszłości podda pod 

konsultacje rządowe ustalenia podjęte w Radzie. Stwierdził, że prace nad nową Umową 

Społeczną zostaną podjęte, a formuła prac zostanie omówiona na Prezydium Rady. Wskazał, 

że rząd kończy prace nad modernizacją ustawy o RDS i chciałby zaprezentować ich efekty, tak 

by członkowie „Solidarności” wrócili do Rady. Przeszedł do omawiania spraw bieżących.  

Ad 8 

Leszek Miętek, OPZZ podkreślił, że opinia prawna powinna obejmować swoim zakresem 

kwestie głosowań w Zespołach problemowych.  Zwrócił uwagę na brak przedstawicieli strony 

rządowej w Zespole ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz w Trójstronnych Zespołach 

Branżowych, przez co nie mogą funkcjonować. Zapytał, kiedy zostaną wyznaczeni 

przedstawiciele strony rządowej.  

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii poinformował, że postulat jest w trakcie realizacji, ponieważ brakujący 

przedstawiciele strony rządowej są już wyznaczani i informacje spływają do BRDS.  

Janusz Borzyński, ZRP wracając do debaty o gospodarce poruszył kwestie opieki dla 

nauczycieli zawodu – pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu 

przygotowywania do zawodu. Wskazał na zawieszony system oświaty i szkół branżowych do 

29 listopada i brak pewności co do przyszłości. Podkreślił aspekt przerwy w wykonywaniu 

zawodu od marca do końca sierpnia przez co osoby zatrudnione na umowę o pracę w celu 

kształcenia zawodowego nie mogły uczyć się zawodu. Postulował o wprowadzenie środków 

zaradczych i oznajmił, że nie ma możliwości prowadzić praktycznej nauki zdalnie. Nakreślił, 
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że problem może dotyczyć 76 tysięcy uczniów u około 24 tysięcy pracodawców. Powiedział, 

że ZRP zgłosiło do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkretne rozwiązania i nie 

otrzymało odpowiedzi. Podkreślił labilność sytuacji oraz zły nastrój społeczny panujący 

w środowisku pracodawców. 

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii zapowiedział w niedalekiej przyszłości ogłoszenie planu odmrażania 

życia gospodarczego i poprosił o chwilę cierpliwości. Wskazał, że dokument będzie zawierał 

odniesienia czasowe i zakres restrykcji sanitarnych.  

Janusz Borzyński, ZRP zaznaczył, że zdecydowana większość małych zakładów spełnia 

wytyczne reżimu sanitarnego i wyraził zaniepokojenie gdyż  osoby pobierające naukę 

pozaszkolną mają możliwość świadczenia pracy w celu nauki zawodu przez wszystkie dni 

przeznaczone na pracę, tj. 5 dni w tygodniu, natomiast pracownicy młodociani dokształcający 

się w szkołach branżowych I0, którzy w zależności od realizowanego roku nauki zawodu winni 

świadczyć pracę przez 2-3 dni, są takiej możliwości pozbawieni.  

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii powiedział, że Minister Semeniuk poruszy ten temat w rozmowie 

z Ministrem Czarnkiem. Wyraził zadowolenie z obecności Premiera na posiedzeniu plenarnym 

Rady i zapowiedział jego obecność podczas konsultacji dotyczących wielomiesięcznego planu 

odbudowy. W związku z wyczerpaniem tematów będących przedmiotem posiedzenia 

plenarnego zakończył obrady. 
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