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Protokół  

z posiedzenia Zespołu  problemowego ds. funduszy europejskich          

Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 21 lipca 2020 r.  

  

Miejsce posiedzenia: Wideokonferencja 

Przewodniczący: Jan Klimek Przewodniczący Zespołu problemowego ds. funduszy 

europejskich, Związek Rzemiosła Polskiego   

 

W posiedzeniu wzięli udział Anna Schmidt-Rodziewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Funduszy i Polityki Regionalnej; członkowie Zespołu, zaproszeni goście oraz eksperci. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

 

1. Stan negocjacji przyszłej perspektywy finansowej dla Unii Europejskiej na lata 2021-

2027. 

2. Identyfikacja działań partnerów społecznych w ramach nowej perspektywy finansowej 

na lata 2021-2027. Informacja na temat aktualnego stanu i dyskusja.  

3. Sprawy różne. 

Przewodniczący J Klimek przywitał członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. 

Przedstawił proponowany porządek obrad. 

 

Członkowie zespołu jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad posiedzenia. 

 

Ad 1 

 

Jako pierwsza zabrała głos Anna Schmidt-Rodziewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wskazała, że MRPiPS przedstawiło swoje propozycje 

dotyczące przyszłej perspektywy finansowej dla Unii Europejskiej, zgodnie z którymi 

w wyniku konkursów będą podejmowane działania mające na celu poprawę jakości dialogu 

społecznego. Wyszczególniła niektóre inicjatywy: wzmocnienie kompetencji przedstawicieli 

partnerów społecznych; przygotowanie pracowników i pracodawców do funkcjonowania 

w warunkach kryzysowych; podnoszenie kwalifikacji siły roboczej i dostosowanie systemu 

szkoleń do sytuacji na rynku pracy; upowszechnienie standardów współpracy pracodawców 

z  pracownikami w procesie zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie oraz stworzenie 

standardów współpracy pracodawców z organizacjami pracowników w procesie zarządzania 

warunkami pracy. Poinformowała, że MRPiPS oczekuje obecnie na odpowiedź MFiPR 

w sprawie rozpatrzenia sugerowanych propozycji. 
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Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

przedstawił wybrane elementy perspektywy negocjacyjnej. Zwrócił uwagę na Plan odbudowy 

dla Europy i aktualizację ram finansowych. Poinformował, że na obecną chwilę nie 

rozstrzygnięto jeszcze kwestii finansowych. Stwierdził, że podjęte prace osiągnęły niewielki 

postęp. Wskazał na pozyskanie dodatkowych środków w związku z pandemią. Mówiąc 

o głównych celach wskazał na zakończenie negocjacji w granicach ram finansowych i proces 

brexitu. Poinformował, że ostateczna liczba możliwych do realizacji projektów zależy od 

decyzji Unii.  

 

Norbert Pruszanowski ZRP zapytał o wpływ pandemii na stan negocjacji budżetu oraz o rząd 

wielkości przesunięć pomiędzy funduszami. Zadał pytania odnośnie poziomu zaawansowania 

prac nad nowym aktem prawnym określającym sposób korzystania ze środków unijnych oraz 

o możliwe przesunięcia procentowe w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji. 

 

Małgorzata Lelińska Konfederacja Lewiatan poprosiła o uzupełnienie informacji 

dotyczących sposobu włączenia partnerów społecznych w prace nad przyszłą perspektywą 

finansową UE. 

 

Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

stwierdził, że nie może przedstawić szczegółowych informacji, jednak według najświeższych 

danych w związku z pandemią nastąpi wzrost alokacji o 600 mln euro. Oznajmił, że łączna 

alokacja wyniesie 66,8 mld euro. 

 

Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 

w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wskazał 19 kryteriów, które obarczone są 

największym ryzykiem. Podkreślił, że najcięższa sytuacja dotyczy sektora transportu i sektora 

zdrowia. Poinformował, że zmieniono wartość transferów między funduszami do 20%. 

Powiedział, że trwają prace nad ustawą wdrożeniową, wskazując na czynniki hamujące 

w  postaci nieprzyjętych rozporządzeń przez Unię Europejską. Zaznaczył, że partnerzy 

społeczni są włączani do prac poprzez uczestnictwo w grupach roboczych. Stwierdził, że 

obecna sytuacja związana z pandemią pozwala na wznowienie spotkań zespołów. 

 

Agnieszka Kapciak, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie 

Funduszy i Polityki Regionalnej podkreśliła, iż na aktualnym etapie prac nie został wskazany 

kierunek przyszłych transferów. Wymieniła dwa rodzaje transferów - zamiana alokacji 

pomiędzy funduszami oraz wkłady krajowe z Funduszy Spójności i Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji. Zadeklarowała, że MFiPR dołoży wszelkich starań, aby znaleźć złoty środek 

pomiędzy kwestiami infrastrukturalnymi a społecznymi.  

 

Ad 2 

 

Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

oznajmił, że MFiPR ma bardzo ograniczone możliwości w zakresie identyfikacji działań 

partnerów społecznych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. 

 

Agnieszka Kapciak, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie 

Funduszy i Polityki Regionalnej powiedziała, że w ramach trybu nadzwyczajnego trwają 
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uzgodnienia dotyczące fiszek. Podkreśliła, że fiszki uzyskały zgodę organów Unii Europejskiej 

i zostały przekazane do odpowiedniego ministerstwa. Stwierdziła, że pozostałe podejmowane 

działania są procedowane we właściwym trybie.  

 

Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 

w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że kwota wsparcia ogółem 

dla pracodawców musi równać się kwocie wsparcia ogółem dla pracobiorców. Wskazał termin 

formalnego rozpoczęcia procesu składania fiszek w ramach prac poszczególnych komisji. 

Zaznaczył, że do połowy sierpnia MFiPR sprawdzi, które projekty będą możliwe do realizacji. 

Zadeklarował przyjęcie szerokiej interpretacji przepisów dotyczących współpracy z partnerami 

społecznymi.  

 

Sławomir Wittkowicz FZZ zapytał które ministerstwo będzie pełnić funkcję resortu 

wiodącego przy obsłudze Europejskiego Filaru Społecznego oraz czy w ramach kwestii 

budowania potencjału administracyjnego przewiduje się negocjacje na szczeblu krajowym i 

regionalnym.  

 

Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

stwierdził, że nie zapadła jeszcze decyzja dotycząca wskazania resortu wiodącego. 

 

Anna Schmidt-Rodziewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej poinformowała, że najprawdopodobniej MRPiPS będzie piastować stanowisko 

resortu wiodącego, jednak nie otrzymano jeszcze formalnej odpowiedzi. 

 

Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w 

Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podkreślił, że Europejski Filar Praw 

Społecznych jest dokumentem złożonym, w związku z czym w jego koordynację powinno być 

włączonych wiele resortów z jednakowym statusem właściwym.  

 

 

Ad 3 

 

Grzegorz Puda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zwrócił 

uwagę na kwestię Planu odbudowy dla Europy. Zadeklarował dostarczenie partnerom 

społecznym materiałów informacyjnych. Zasugerował, że temat jest godny uwagi 

i poświęcenia mu czasu na rozmowę. 

 

Sławomir Wittkowicz FZZ zaproponował złożenie wniosku do Prezydium RDS o powołanie 

doraźnego zespołu współpracującego z właściwymi ministerstwami, który zająłby się kwestią 

monitorowania edukacji zdalnej.  

 

Małgorzata Lelińska Konfederacja Lewiatan przyznała rację przedmówcy. Podkreśliła 

potrzebę zapoznania się z informacjami dotyczącymi Krajowego Planu Odbudowy oraz planów 

Unii Europejskiej. Wyraziła nadzieję na włączenie partnerów społecznych do prac nad 

Krajowym Planem Odbudowy. 
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Aleksandra Wąsik OPZZ przypomniała, że w ramach prac Zespołu problemowego ds. usług 

publicznych RDS miały zostać wypracowane propozycje dotyczące edukacji zdalnej oraz 

koordynacji.  

 

Sławomir Wittkowicz FZZ zaznaczył, że kwestia edukacji zdalnej jest tematem odrębnym od 

szeroko pojętej kwestii oświaty. 

 

W związku z wyczerpaniem tematów będących przedmiotem posiedzenia, Przewodniczący 

Jan Klimek zamknął posiedzenie Zespołu.  

 

 

 

 

Jan Klimek 

 

Przewodniczący Zespołu ds. funduszy europejskich 

Rady Dialogu Społecznego 

 

Sporządził 

Wiktor Szatkowski 

Biuro Rady Dialogu Społecznego  
 


