
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 50 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia zmiany projektu planu finansowego Biura Rady na 2021 r. 

stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Rady Dialogu Społecznego nr 36 w sprawie 

zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na lata 2020, 2021, 2022 

 

 

Uchwałą nr 36 z dnia 26 września 2019 r. zatwierdzono plan finansowy Biura Rady na lata 2020, 2021, 

2022. Następnie uchwałą nr 44 z dnia 17 grudnia 2020 zmieniono uchwałę nr 36 w ten sposób, że 

nadano nowe brzmienie do załącznika do uchwały 36. Kolejna zmiana załącznika do uchwały nr 

36 wynika z ustawowego wzrostu podstawy naliczania ryczałtów dla członków i sekretarzy RDS 

(art. 27 pkt. 4 ustawy z dnia z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego), która od marca 2021 roku wynosi 5167,47 zł (ogłoszenie 

prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku). W 

związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w planie finansowym  roku 2021 

wydatków budżetowych w rozdziale 75083 - Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu 

Społecznego, czyli przesunięcie środków pierwotnie planowanych na wykonanie ekspertyz, 

analiz i opinii służących rozwojowi dialogu społecznego  

Z kwoty 250 000 zł (ekspertyzy) na ryczałty dla członków i sekretarzy RDS należy 

przesunąć 179 000 zł, co oznacza pozostawienie na ekspertyzy maksymalnie kwoty 71 000 

zł. 

 

Ryczałty 2021 prognoza Przewidywane poniesienie kosztów 

styczeń        158 416,63 zł  

                                     176 562,44 

zł  

luty         158 416,67 zł  

                                     165 349,00 

zł  

marzec        158 416,67 zł  

                                     173 730,48 

zł  

kwiecień         158 416,67 zł  

                                     173 730,48 

zł  

maj        158 416,67 zł  

                                     173 730,48 

zł  

czerwiec        158 416,67 zł  

                                     173 730,48 

zł  

lipiec        158 416,67 zł  

                                     173 730,48 

zł  



sierpień        158 416,67 zł  

                                     173 730,48 

zł  

wrzesień        158 416,67 zł  

                                     173 730,48 

zł  

październik        158 416,67 zł  

                                     173 730,48 

zł  

listopad        158 416,67 zł  

                                     173 730,48 

zł  

grudzień        158 416,67 zł  

                                     173 730,48 

zł  

SUMA  1 901 000,00 zł                          2 079 216,24 zł  

Plan 2021 1 901 000,00 zł 

Pozostało -178 216,24 zł 

Wykonanie planu 109,37% 

 

 

Uchwałą nr 44 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. przyjęto w ramach 

planowanych wydatków budżetowych w rozdziale 75083 - Funkcjonowanie Rady i Biura Rady 

Dialogu Społecznego m. in. następujące zadania:  

  
• ryczałty miesięczne za udział w pracach Rady Dialogu Społecznego wyliczone w oparciu o dane z 

roku 2020 - kwota 1 901 000,00 zł ( w związku z przedstawionym powyżej wyliczeniem w planie 

finansowym roku 2021 brakuje kwoty około 179.000 zł), 

 

• honoraria autorskie, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii służących rozwojowi dialogu społecznego – kwota 250 000,00 zł.  

 

W związku z powyższym proponuje się zmianę w załączniku do wymienionej na wstępie 

Uchwały, dotyczącą zmniejszenia kwot obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii służących 

rozwojowi dialogu społecznego o 179.000 zł do 71.000 zł.  

 

 


