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Protokół  

z posiedzenia Zespołu  problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku 

pracy 

Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 07 stycznia 2021 r.  

  

Miejsce posiedzenia: Wideokonferencja 

Przewodniczący: Leszek Miętek, Przewodniczący Zespołu problemowego ds. polityki 

gospodarczej i rynku pracy, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

 

W posiedzeniu wzięli udział: pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w MFiPR; 

pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w MRPiT; pan Zbigniew Gryglas, Podsekretarz 

Stanu w MAP; pan Piotr Patkowski, Podsekretarz stanu w MF; eksperci Polskiego Lobby 

Przemysłowego, członkowie Zespołu, pozostali zaproszeni goście oraz eksperci. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu w dniu 10.12.2020. 

3. Prezentacja Raportu Polskiego Lobby Przemysłowego zawierającego diagnozę 

i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez 

pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym 

i geopolitycznym. 

4. Dyskusja w sprawie przyjęcia Stanowiska Zespołu Polityki Gospodarczej i Rynku 

Pracy w sprawie wyznaczenia obszarów do dyskusji w ramach umowy społecznej.   

5. Dyskusja w sprawie przyjęcia Stanowiska strony Pracodawców i Partnerów 

Społecznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw zgodnie z wnioskiem ZPP. 

6. Sprawy różne. 
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Ad 1 

Przewodniczący Leszek Miętek powitał wszystkich uczestników posiedzenia Zespołu 

i przedstawił porządek obrad.  

Strony jednogłośnie przyjęły porządek obrad. 

Ad 2 

Strony jednogłośnie przyjęły protokół z posiedzenia Zespołu z dnia 10 grudnia 2020 roku. 

Ad 3 

Paweł Soroka, Polskie Lobby Przemysłowe poinformował, iż pełna treść raportu została 

przekazana uczestnikom posiedzenia. Zwrócił uwagę na okres od marca do listopada 

2020 roku, kiedy to powstawał raport. Oznajmił, że pracował nad nim zespół 35 ekspertów, 

który składał się z naukowców i praktyków. Wskazał na czteroobszarową konstrukcję raportu, 

składającą się z zagadnień społecznych, gospodarczych, politycznych i geopolitycznych. 

Jednocześnie zwrócił uwagę na podział raportu na diagnozę kryzysu oraz jego prognozę 

(w tym scenariusze wyjścia z kryzysu). Zapewnił o spełnieniu wszystkich naukowych 

wymogów oraz standardów przy tworzeniu dokumentu.  

Konrad Gorczak, Polskie Lobby Przemysłowe jako skutki pandemii wymienił: wzrost 

empatii społeczeństwa, rozpropagowanie spotkań służbowych i prywatnych w formie online 

oraz wzrost znaczenia przekazu medialnego. Jako problemy nakreślił likwidację miejsc pracy 

oraz przedsiębiorstw wskutek przerwania łańcucha dostaw. Podkreślił częściowe 

neutralizowanie procesu zubożania ludności poprzez państwowe programy pomocowe. 

Zwrócił uwagę na długotrwały charakter skutków pandemii związany z ograniczeniem 

możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb, na co wpływa między innymi bezrobocie i 

niemożność opłacania cyklicznych zobowiązań. Prognozował pojawienie się rozwarstwienia 

społecznego poprzez redukcję zatrudnienia, zwłaszcza pracowników nisko 

wykwalifikowanych. Zwrócił uwagę na problemy wynikające z przyspieszenia tempa 

rozwoju cyfrowego i braku dostosowania się do niego części społeczeństwa.  

Paweł Soroka, Polskie Lobby Przemysłowe zwrócił uwagę na czynniki polityczne, które 

mają wpływ na zagadnienia społeczno-gospodarcze. Podkreślił duże zaangażowanie wojsk 

WOT w walkę z pandemią oraz ogromne, w tym zakresie, znaczenie cyberprzestrzeni. 

Powiedział o wzrastających złych nastrojach społecznych. Przechodząc z części 
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diagnostycznej do prognostycznej oznajmił, że należy podjąć działania mające na celu 

promowanie dialogu. Przewidywał, że dzięki kolektywnemu działaniu na szczeblu 

międzynarodowym uda się przezwyciężyć pandemię. Zwrócił uwagę na znaczący spadek 

cyberbezpieczeństwa, przy wzroście liczby istotnych transakcji i działań w sieci. 

Prognozował nasilenie się występowania zjawiska antyrządowych demonstracji. Zwrócił 

uwagę na niepokojące wydarzenia w USA oraz jednoczesne wzmacnianie się pozycji Chin. 

Podkreślił wagę perspektywy Euro-Atlantyckiej ze względu na uczestnictwo Polski w NATO 

i UE. Poinformował o kryzysie UE przejawiającym się w aspektach migracyjnym, 

finansowym i pandemicznym. Wskazał na możliwość samounicestwienia UE oraz na 

obserwowalne tendencje do podziału UE na tzw. „dwie prędkości”. Podkreślił brak 

stabilności oraz prognozował możliwość wystąpienia konfliktu zbrojnego na morzu 

południowo chińskim, a także możliwość wzrostu autorytaryzmu w państwach zachodu 

i zaostrzenie się stosunków Chin i USA. Nakreślił potrzebę przeprowadzenia głębokiej 

reformy UE, zgodnie z postulatami wszystkich państw członkowskich, w imię zasady 

„Europy ojczyzn”. Powiedział o możliwości przejęcia światowych organizacji jak WHO za 

pomocą lukratywnych donacji oraz o możliwość upadku klasy średniej, przy jednoczesnym 

rozkwicie korporacji.  

Konrad Gorczak, Polskie Lobby Przemysłowe zwrócił uwagę na coraz gorsze 

przewidywania właścicieli firm i deklarowanie zamknięcia prowadzonych przedsiębiorstw. 

Zaznaczył, że wynika to ze złamania łańcucha dostaw wskutek utrzymujących się obostrzeń, 

a także z niemożności utrzymania personelu. Powiedział, że ten trend obserwuje się u 

przedsiębiorców średnich i dużych. Zauważył wzrost liczby pracowników wykonujących 

pracę zdalną o 11% w małych i o 12% w mikro przedsiębiorstwach. Zwrócił uwagę na brak 

szczegółowych przepisów dotyczących pracy zdalnej i spadek zatrudnienia 

w przedsiębiorstwach gastronomicznych o około 19%. Poinformował o spadku eksportu 

w skutek przerwania łańcucha dostaw, zaznaczył przy tym, że zachwianie gospodarki Chin 

wpłynęło na wszystkie gospodarki światowe. Poinformował, że wskaźnik ogólnego klimatu 

koniunktury wynosi -20% co powoduje nadpodaż w stosunku do popytu. Jednocześnie 

zaznaczył, iż liczba zachorowań na koronawirusa ogółem pokrywała się z liczbą zachorowań 

na grypę w roku 2019. Wskazał na wartości PKB wynoszące w lipcu -5,5%; w listopadzie -

3,5% i ogółem za 2020 rok -3,6%. Powiedział, że prognoza PKB na 2021 rok również jest 

spadkowa. Odnosząc się do kwestii eksportu poinformował o jego spadku w listopadzie 

z wartości -12 na -31%. Podkreślił, że liczba sprzedanych i wyprodukowanych aut w 2021 r. 
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może wynieść 50% obrotu z 2019 roku. Wyraził obawę o zatrzymanie inwestycji w Polsce, 

ponadto poinformował o spadku liczby udzielanych kredytów inwestycyjnych. Wskazał na 

osłabianie gospodarki narodowej, co określił jako skutek dokonywania zakupów ze środków 

pochodzących z zagranicznego kapitału. Podkreślił, że tarcze PFR to dobre działania, które 

mają jednak charakter doraźny. Zwrócił uwagę na potrzebę wypracowania rozwiązań 

długofalowych. Wyraził aprobatę dla projektów celowych i zasugerował jako formę walki 

z pandemią udzielanie niskoprocentowych kredytów inwestycyjnych oraz ukierunkowywanie 

pomocy na najbardziej dotknięte sektory gospodarki. Pozytywnie odniósł się do 

wprowadzenia tzw. Tarczy Branżowej. Zasugerował działania związane ze zwolnieniem 

z podatków CIT i PIT oraz wprowadzeniem dopłat do wynagrodzeń i zachęt dla 

przedsiębiorców. Nakreślił potrzebę zwiększenia konkurencyjności i wydajności gospodarki, 

a także wypracowania tak zwanego planu awaryjnego. Rekomendował wzmocnienie służby 

zdrowia, wskazując, że pandemia pojawia się na świecie średnio co 10 lat. Przedstawił 3 tezy 

dla gospodarki, poruszające zagadnienia: pobudzania inwestycji, zniesienia opodatkowania na 

nowe technologie, ułatwienia wprowadzania programów badawczych, wprowadzenia podatku 

estońskiego dla wszystkich spółek, utrzymania miejsc pracy oraz przekwalifikowania osób 

bezrobotnych. We wskazanym zakresie zarekomendował udzielanie przedsiębiorcom pomocy 

bezzwrotnej, pobudzenie eksportu i utworzenie funkcji Pełnomocnika ds. odbudowy 

gospodarki.     

Paweł Soroka, Polskie Lobby Przemysłowe zadeklarował chęć współpracy z Radą 

i podkreślił szansę na zwalczenie pandemii tylko poprzez kolektywne działanie.  

Przewodniczący Leszek Miętek podkreślił globalne znaczenie skutków pandemii 

i przypomniał zadanie stojące przed Zespołem w postaci wpracowania postulatów z obszaru 

„gospodarka” do dalszych prac Rady Dialogu Społecznego nad paktem społecznym.  

Zygmunt Mierzejewski, OPZZ oznajmił, że w jego opinii zespół powinien poprzeć 

przedstawione postulaty dotyczące pobudzenia inwestycji, ochrony miejsc pracy oraz 

pobudzenia eksportu. Zwrócił uwagę na możliwość wysłania stanowiska o takiej treści do 

strony rządowej. Zapytał czy strona rządowa analizuje i posiada dane z zakresu pomocy 

Tarczy PFR.   

Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu w MAP podziękował przedstawicielom Polskiego 

Lobby Przemysłowego za przedstawienie raportu i pozytywnie odniósł się do propozycji 

pobudzania gospodarki i eksportu oraz umorzenia części kwot pomocy finansowej. Powołał 
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się na wcześniej przeprowadzoną rozmowę z pracownikami sektora bankowego, wskazując 

na potrzebę uruchomienia kapitału przedsiębiorców.  

Aleksandra Skrabacz, Polskie Lobby Przemysłowe zwróciła uwagę na ścisłą korelację 

spraw społecznych i gospodarczych. Powiedziała o zaletach możliwości pracy zdalnej ze 

względu na pewne oszczędności. Oznajmiła, że wielu przedsiębiorców rozważa 

kontynuowanie tej formy zatrudnienia po zakończeniu pandemii, zwłaszcza dla ciężarnych 

kobiet. Jako negatywne społeczne aspekty pandemii przedstawiła wzrost liczby rozwodów 

i napięć w związkach, będące skutkiem izolacji społecznej oraz przebywania na 

kwarantannie. Zwróciła uwagę także na wzrost zachowań klasyfikowanych jako patologie 

społeczne.  

Przewodniczący Leszek Miętek zasygnalizował, że zamiast rozpadów małżeństw, może 

nastąpić zbliżenie się do siebie członków rodziny.  

Paweł Soroka, Polskie Lobby Przemysłowe przyznał rację Przewodniczącemu, wskazując 

na niskie wskaźniki demograficzne i wyraził nadzieję na wzrost liczby urodzeń.  

Przewodniczący Leszek Miętek podziękował ekspertom z Polskiego Lobby Przemysłowego 

i wyraził nadzieję na dalszą współpracę. Zwrócił uwagę na potrzebę poprawy efektywności 

prac WRDS.  

Paweł Soroka, Polskie Lobby Przemysłowe zadeklarował wolę współpracy z organizacjami 

reprezentowanymi w Radzie. 

Ad 4 

Przewodniczący Leszek Miętek rozpoczął dyskusję na temat wypracowania przez Zespół 

trzech kluczowych tematów z obszaru „gospodarka” do dalszych prac Rady Dialogu 

Społecznego nad paktem społecznym. Powiedział, że w wyznaczonym terminie swoje 

postulaty zgłosiły OPZZ, ZPP i Pracodawcy RP. Zasugerował rozpoczęcie debaty od 

omówienia nadesłanych propozycji. Podkreślił, że pan Premier Gowin oczekuje wspólnego 

stanowiska Zespołu. 

Witold Michałek, BCC wskazał, że BCC również wysłało w terminie swoje propozycje 

tematów do Umowy Społecznej. 
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Przewodniczący Leszek Miętek powiedział, że BCC będzie mogło zaprezentować swoje 

postulaty w dyskusji i, jeśli zespół podczas posiedzenia nie wypracuje wspólnego stanowiska, 

przedstawione propozycje zostaną spisane i poddane konsultacjom. Zapowiedział zwołanie 

następnego posiedzenia Zespołu w dniu 12 lub 13 stycznia 2020 roku, podczas którego 

Zespół przyjąłby wspólne stanowisko.  

Sebastian Koćwin, OPZZ powiedział, że w obrębie tematycznym prac Zespołu, OPZZ 

przesłało jedną propozycję – społeczny nadzór decyzyjny partnerów społecznych nad 

Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wskazał na 

pojawianie się tej kwestii na Radzie Rynku Pracy oraz na potrzebę wprowadzenia 

modernizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych. 

Powiedział, że OPZZ oczekuje utworzenia specjalnej Rady Funduszy, gdzie byliby obecni 

przedstawiciele organizacji reprezentatywnych RDS, a jej zadaniem byłoby tworzenie planów 

finansowych funduszy i zapobieganie przeznaczania tych funduszy na cele inne niż 

wynikające z przepisów. Przedstawił postulat, aby zasiłek dla bezrobotnych wynosił 50% 

ostatniego wynagrodzenia.  

Sławomir Dudek, Pracodawcy RP powiedział, że organizacja Pracodawcy RP przesłała 

swoje postulaty. Jednocześnie podkreślił, że mają one charakter horyzontalny, w związku 

z czym powinny one zostać skonsultowane z innymi zespołami problemowymi RDS, celem 

uzgodnienia obszarów przekazywanych do dalszych prac nad Umową Społeczną. 

Zasugerował podjęcie kwestii ustalania płacy minimalnej z uwzględnieniem wskaźników 

ekonomicznych i realnej sytuacji gospodarczej. Zwrócił uwagę na potrzebę uszczegółowienia 

przepisów dotyczących ustalania minimalnego wynagrodzenia. Powiedział, że płaca 

minimalna wynosi 53% przeciętnej pensji, w sytuacji, gdy celem był stosunek 50%. Nakreślił 

potrzebę zwiększenia aktywności zawodowej obywateli w Polsce ze względu na problemy 

natury demograficznej oraz potrzebę podwyższenia wieku emerytalnego. Postulował 

o utworzenie kompleksowej polityki migracyjnej i o uproszczenie zasad legalizacji pracy 

cudzoziemców w Polsce. Apelował o reformę klina podatkowo-składkowego mieszczącą się 

w możliwościach fiskalnych państwa oraz o obniżenie klina podatkowego dla najmniej 

zarabiających.  

Przewodniczący Leszek Miętek powiedział, że do wszystkich członków Zespołu zostało 

przekazane pismo Przewodniczącego RDS, z którego wynika, że Zespół powinien 

wypracować trzy kluczowe tematy z obszaru gospodarki. Podkreślił, że jest to trudne zadanie, 
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ponieważ wiele kwestii przenika się ze sobą. Zasugerował, aby strona rządowa przedłożyła 

swoje propozycje.  

Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w MRPiT powiedziała, że zadaniem Zespołów jest 

przygotowanie tylko propozycji do dyskusji nad Umowy Społecznej, a dopiero w dalszej 

kolejności Zespoły Negocjacyjne przygotują ramy umowy. Potwierdziła, że BCC wysłało 

6 tematów. Zauważyła, że część przedstawionych przez partnerów społecznych tematów 

odbiega od zagadnień gospodarczych i pożądany byłby dialog między zespołami Rady. 

Oznajmiła, że Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiT będzie 

koordynował kwestię kompletności ustaleń zespołów problemowych. Jako propozycję strony 

rządowej zasugerowała poprawę jakości i przejrzystości przepisów prawnych, między innymi 

w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz utrzymania miejsc pracy. 

Jednocześnie zwróciła uwagę na potrzebę pobudzenia gospodarki. 

Przewodniczący Leszek Miętek zasugerował, aby wskazywane przez partnerów społecznych 

obszary do dyskusji miały bardziej ogólny charakter.  

Jarosław Lange NSZZ „Solidarność” wyraził wątpliwość odnośnie możliwości 

wypracowania trzech szczegółowych tematów. Wskazał, że Solidarność nakreśliła trzy 

obszary: wysoka jakość miejsc pracy, zarządzanie umiejętnościami i kwalifikacjami, 

modernizacja prawa zamówień publicznych.     

Przewodniczący Leszek Miętek powiedział, że przedstawione przez pana Lange tematy 

mieściłyby się w zakresie kompetencji zespołu. Zaproponował otwarte sformowanie tematów.  

Witold Michałek, BCC przedstawił tematy do Umowy Społecznej w imieniu organizacji 

BCC: polityka migracyjna i zatrudnienie cudzoziemców w kontekście kryzysu 

demograficznego, sposób realizacji celów strategii energetycznej oraz przekazanie 

transparentnych informacji dotyczących tych kwestii, kierunki i zakres inwestycji 

publicznych w kontekście ochrony klimatu i walki ze zmianami klimatycznymi, ingerencja 

partnerów społecznych w fundusze FP i FGŚP, cele i zasady funkcjonowania transferów 

społecznych, poprawa zarządzania spółkami skarbu państwa. Podkreślił, że FP i FGŚP cierpią 

na niedostatek środków i należy dokonać prioretyzacji wydatków. Zaznaczył, że RDS nie 

powinna zawężać postulatów gospodarczych tylko do kompetencji MRPiT. 

Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w MRPiT powiedziała, że jej intencją było zawężenie 

postulatów do zakresu prac Zespołu, nie MRPiT. Wskazała, że założenia paktu mają 
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funkcjonować w czasie postpandemicznym. Przedłożyła propozycje tarczy prawnej, 

zachowania płynności przedsiębiorstw i ochronę miejsc pracy.  

Jakub Bińkowski, ZPP wyraził sprzeciw wobec szczegółowych ustaleń na tym etapie prac. 

Zasugerował wypracowanie postulatów w obszarze związanym z transparentnym 

i przewidywalnym prawem. Zasugerował upraszczanie i deregulację prawa, systemowe 

rozwiązania wymuszające przewidywalność prawa, zwłaszcza w dziedzinie prawa 

gospodarczego. Postulował o 12-miesięczny okres vacatio legi dla zmian gospodarczych oraz 

wprowadzanie ich w jednym terminie np. w dniu 1 stycznia.  

Mirosław Grzybek, OPZZ zapytał, czy pakt społeczny ma za zadanie długofalowo wpływać 

na gospodarkę i ochronę miejsc pracy. Podkreślił istotę ochrony miejsc pracy.  

Witold Michałek, BCC podkreślił, że utrzymanie miejsc pracy jest kwestią dyskusyjną, bo 

gospodarka będzie musiała przejść głębokie zmiany strukturalne, a utrzymanie miejsc pracy 

oznacza utrzymanie statusu quo. Postulował o ochronę pracowników, a nie miejsc pracy. 

Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan powiedział, że wiele zgłoszonych tematów 

podczas obrad Zespołu dubluje się z tematami zgłoszonymi przez inne zespoły problemowe 

RDS.. Wyraził aprobatę dla pochylenia się nad kwestią aktywności zawodowej obywateli 

oraz tematem poprawy jakości regulacji prawnych. Wskazał, że wzrost przewidywalności 

prawa jest niezbędny w sytuacji, gdy chce się zachęcić pracodawców do nowych inwestycji. 

Pozytywnie odniósł się do obszaru transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej 

jako rekomendacji Zespołu. Zaproponował ujęcie tego punktu jako „niskoemisyjna 

gospodarka Polski wraz z jej finansowaniem”. Postulował o podjęcie prac w zakresie polityki 

migracyjnej i nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa.  

Przewodniczący Leszek Miętek wskazał na mnogość wąskich postulatów, które zostały 

zgłoszone podczas posiedzenia. Jednocześnie zaznaczył, że obszary dotyczące Europejskiego 

Zielonego Ładu oraz pobudzania gospodarki i ochrony pracowników mogą być 

problematyczne w kontekście przyjęcia stanowiska przez Zespół ds. polityki gospodarczej 

i rynku pracy.  

Dariusz Potyrała, OPZZ zasugerował w pierwszej kolejności debatę w środowisku 

branżowym odnośnie Europejskiego Zielonego Ładu, zanim umieści się to zagadnienie 

w dokumencie tak wysokiej rangi jak Umowa Społeczna.  
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Sławomir Dudek, Pracodawcy RP wyraził wątpliwości wobec możliwości wypracowania 

trzech postulatów podczas trwającego posiedzenia Zespołu. Zwrócił uwagę, że postulaty nie 

mogą być zbyt szeroko ujęte, ale jednocześnie nie mogą one być zbyt precyzyjne. Wyraził 

aprobatę dla ujęcia kwestii funduszy w Umowie Społecznej. Powiedział, że postulaty mogą 

dotyczyć kwestii, w których strony się spierają, natomiast sama Umowa Społeczna będzie 

pewnego rodzaju gwarancją w wypracowanych zakresach.  

Jarosław Lange NSZZ „Solidarność” podkreślił istotność wszystkich poruszonych kwestii 

i stwierdził, że obecnie Zespół nie jest w stanie zaproponować trzech tematów. Zasugerował 

nakreślenie trzech obszarów, w których powinny się zmieścić omawiane kwestie. 

Zaproponował następujące obszary: zmiany prawne w gospodarce i na rynku pracy, wysokiej 

jakości miejsca pracy, pod co może podchodzić także kontrola Funduszu Pracy. Zaznaczył, że 

trzeci obszar mogłaby wskazać strona pracodawców. 

Przewodniczący Leszek Miętek zapytał w jakich obszarach jest możliwe porozumienie. 

Podkreślił, że ma to być porozumienie trójstronne i kwestia wieku emerytalnego może rodzić 

problemy. Poprosił strony o przesłanie trzech kluczowych zagadnień wybranych przez każdą 

z organizacji oraz stronę rządową jako priorytet, celem wyłonienia obszarów wspólnych 

i omówienia ich podczas posiedzenia Zespołu w dniu 13 stycznia 2021 r.  

Strony wyraziły jednogłośną aprobatę dla propozycji Przewodniczącego. 

Ad 5  

Przewodniczący Leszek Miętek oddał głos Panu Bińkowskiemu. Wskazał, że stanowisko 

zostało wzbogacone o dodatkowe kwestie względem pierwotnej propozycji ZRP. Powiedział, 

że poinformował Pana Premiera Gowina o kwestii,  która była poruszona w pierwotnym 

tekście dokumenty dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw.  

Jakub Bińkowski ZPP powiedział, że stanowisko ZRP odnosiło się do jednego wąskiego 

zagadnienia, które było akceptowane przez ZPP, niemniej na wniosek członków organizacji, 

ZPP zaproponowało szerszy kształt stanowiska, ponieważ projekt ustawy wykracza poza 

minimalny poziom implementacji dyrektywy i wprowadza nowe obciążenia dla 

przedsiębiorców. Oznajmił, że propozycja stanowiska określa niezbędne minimum np. 

definicję pojazdu zabytkowego lub uelastycznienie przepisów odnośnie terminu PT. 

Podkreślił, że uwagi ZRP są uwzględnione w nowym projekcie stanowiska. 
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Krzysztof Tomczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego 

wskazał, że projekt ustawy po raz kolejny trafił do konsultacji. Poinformował o zgłoszeniu 

uwag przez 50 podmiotów, z czego niektóre uwagi dotyczą jakości wykonywanych badań 

technicznych pojazdów. Powiedział o założeniach projektu: umożliwienie większej swobody 

diagnostom w wykonywaniu obowiązków, wyeliminowani nieuczciwej konkurencji 

i pomniejszaniu patologii w zakresie przeprowadzania badań technicznych.  

Przewodniczący Leszek Miętek zapytał o kwalifikacje dyplomów mistrzowskich.  

Krzysztof Tomczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego 

powiedział, że uprawnienia mistrzowskie nie wiążą się wprost z uprawnieniami diagnosty 

i wymagają uzyskania osobnych uprawnień. Stwierdził, że nikt z tego tytułu nie powinien 

stracić pracy. 

Janusz Borzyński, ZRP powiedział, że ministerstwo po raz kolejny w żadnym punkcie 

projektu ustawy nie wskazuje tytułu mistrza nadawanego przez Izby Rzemieślnicze 

w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, jako kwalifikacji wystarczających do 

ubiegania się o uprawnienia diagnosty. Taka sytuacja powoduje, że osoby posiadające 

kwalifikacje zawodowe udokumentowane z tytułem – dyplomem - mistrza w zawodzie 

mechanik pojazdów samochodowych  są ustawowo pozbawiane możliwości ubiegania się 

o tytuł diagnosty, a w konsekwencji wykonywania zawodu diagnosty. 

Przewodniczący Leszek Miętek zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia stanowiska 

Zespołu. 

Rodzaj głosu Liczba oddanych głosów 

Głos za 11 

Głos przeciw 0 

Wstrzymanie się od głosu 2 

 

Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej 

i rynku pracy z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zostało przyjęte przez Zespół.  
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W związku z wyczerpaniem tematów, będących przedmiotem posiedzenia, Przewodniczący 

Leszek Miętek zamknął posiedzenie Zespołu. Zapowiedział kolejne obrady Zespołu w dniu 

13 stycznia 2021 roku. 

 

 

Leszek Miętek 

/-/ 

Przewodniczący Zespołu 

ds. polityki gospodarczej i rynku pracy 

 

Sporządził 

Wiktor Szatkowski 

Biuro Rady Dialogu Społecznego  

 

Protokół przyjęto podczas posiedzenia Zespołu w dniu 26 lutego 2021 r. w formie 

wideokonferencji 


