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Protokół  

z posiedzenia Zespołu  problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku 

pracy 

Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 13 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; członkowie Zespołu, pozostali 

zaproszeni goście oraz eksperci. 

Porządek obrad: 

1. Kontynuacja dyskusji w sprawie przyjęcia Stanowiska Zespołu ds. polityki 

gospodarczej i rynku pracy w sprawie wyznaczenia obszarów do dyskusji w ramach 

umowy społecznej.   

Ad 1 

Przewodniczący Leszek Miętek powitał wszystkich uczestników posiedzenia. Wskazał 

na rozbieżność nadesłanych przez organizacje postulatów i oznajmił, że przed spisaniem 

ostatecznych propozycji Zespołu, chciał przeprowadzić debatę. Podkreślił wolę osiągnięcia 

konsensusu i przypomniał o dalszej procedurze weryfikowania i uszczegóławiania 

wypracowanych punktów przez Zespół na posiedzeniu Prezydium oraz podczas obrad 

Zespołów Negocjacyjnych. Jako cztery najczęściej powtarzające się propozycje nadesłane 

przez partnerów społecznych przedstawił: 
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1. Nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych;  

2. Poprawa jakości regulacji prawnych w celu zapewnienia racjonalności stabilności 

i przewidywalności prawa gospodarczego;  

3. Polityka migracyjna - wsparcie rynku pracy i rozwoju gospodarczego;  

4. Transformacja energetyczna, a problem zapewnienia udziału partnerów społecznych 

w określaniu sposobu wydatkowania środków na cele klimatyczne (krajowych 

i pochodzące z funduszy europejskich).  

W skutek debaty ustalono finalne brzmienie punktów w postaci: 

1. Udział partnerów społecznych w nadzorze decyzyjnym nad Funduszem Pracy 

i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

2. Poprawa jakości regulacji prawnych i zmniejszenie barier administracyjnych, poprawa 

otoczenia regulacyjnego dla prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie 

stabilności i przewidywalności prawa oraz powstawania nowych firm i zwiększenia 

zatrudnienia; 

3. Polityka migracyjna - wsparcie rynku pracy i rozwoju gospodarczego; 

4. Zwiększenie udziału partnerów społecznych w wyznaczaniu celów i nadzoru 

nad wydatkowaniem środków na transformację energetyczną oraz ochronę środowiska 

i klimatu. 

Odnośnie punktu pierwszego strona związkowa zwróciła uwagę na potrzebę 

wypracowania długofalowych rozwiązań z punktu widzenia ochrony miejsc pracy 

oraz wypracowanie mechanizmów strukturalnych, w miejsce działań doraźnych, natomiast 

strona rządowa podkreśliła konieczność sprecyzowania zakresu nadzoru partnerów 

społecznych. 

Podczas debaty odnośnie punktu drugiego, strona pracodawców postulowała 

o zawężenie zakresu punkt tematycznego, natomiast strona rządowa zasugerowała, 

aby brzmienie tego punktu było maksymalnie zbliżone do propozycji przedłożonej przez 

MRPiT – „poprawa jakości regulacji prawnych i zmniejszenie barier administracyjnych, 

poprawa otoczenia regulacyjnego dla prowadzenia działalności gospodarczej, powstawania 

nowych firm i zwiększania zatrudnienia”. 
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Punkt trzeci zaakceptowano bez zmiany jego treści. 

W trakcie omawiania punktu czwartego strona związkowa zwróciła uwagę na zbyt 

wąskie ujęcie katalogu funduszy i działań związanych z realizacją celów klimatycznych. Strona 

rządowa przedstawiła obiekcje wobec poruszania wskazanej tematyki przez Zespół ds. polityki 

gospodarczej i rynku pracy dotyczące ewentualnego zakresu uczestnictwa partnerów 

społecznych w nadzorze wydatkowania funduszy.  

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 przez Zespół podczas posiedzenia w dniu 26 lutego 2021 r. w formie 

wideokonferencji. 

 


