
 

 

 

 

 

 

Protokół  

z posiedzenia Zespołu  problemowego ds. usług publicznych  

z dnia 21 października  2020 r.  

  

Miejsce posiedzenia: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 

Przewodniczący: Lubomir Jurczak, Przewodniczący Zespołu problemowego ds. usług 

publicznych Business Centre Club. 

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zespołu, Paweł Szrot, Zastępca Szefa Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów; Magdalena Tarczewska-Szymańska, Dyrektor Generalna Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów; Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej oraz pozostali zaproszeni goście i eksperci.  

  

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Dyskusja nad rozwiązaniami związanymi ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów oraz urzędach obsługujących członków Rady Ministrów; 

2. Sprawy różne.  

 

Ad. 1 

Przewodniczący Lubomir Jurczak przeczytał porządek obrad i otworzył dyskusję. 

Strony jednogłośnie zaakceptowały porządek obrad 

Jerzy Wielgus, NSZZ „Solidarność” zapytał o plany strony rządowej. 

Paweł Szrot, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powiedział, że zgodnie z 

decyzją rządu nastąpi zmniejszenie liczby etatów w podmiotach administracji publicznej. 

Oznajmił, iż działania będą skoncentrowane głównie na osobach w wieku emerytalnym oraz 

redukowaniu tak zwanych pustych etatów. Zadeklarował przekazanie informacji do partnerów 

społecznych dotyczących wyniku prac związanych z optymalizacją etatów. 



Jerzy Wielgus, NSZZ „Solidarność” podkreślił, aby strona rządowa prowadziła konsultacje 

w oparciu o zapisy ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. 

Paweł Szrot, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oznajmił, że strona 

rządowa będzie konsultowała się z partnerami społecznymi w poszanowaniu wszystkich 

procedur określonych w ustawie o RDS. 

Urszula Michalska, OPZZ zapytała o kryteria według których będą wytypowani pracownicy 

do zwolnień oraz o instytucje w których zostanie przeprowadzona redukcja etatów. Wskazała 

na bardzo duże obciążenie placówek NFZ i Inspekcji Sanitarnej. Wyraziła zaniepokojenie 

związane z planowanym przez rząd przekazaniem projektu do zaopiniowania, a nie konsultacji. 

Zapytała o podstawę decyzji dotyczącej przeprowadzania zwolnień w Państwowej Sferze 

Budżetowej w sytuacji, gdy rząd przekazuje do dyskursu publicznego informacje o stale 

poprawiającej się sytuacji gospodarczej. 

Jerzy Wielgus, NSZZ „Solidarność” poprosiła stronę rządową o więcej szczegółowych 

informacji. Wyraziła sceptycyzm wobec deklaracji strony rządowej odnośnie przeprowadzania 

konsultacji. 

Przewodniczący Lubomir Jurczak wskazał na możliwość obniżenia jakości wykonywanej 

pracy przez osoby zatrudnione w jednostkach administracji publicznej. 

Paweł Szrot, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powiedział, że sytuacja 

gospodarcza się poprawia, natomiast budżet państwa boryka się z dużymi trudnościami. 

Wskazał na jednostki administracji rządowej oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jako 

podmioty, których bezpośrednio będzie dotyczyć redukcja etatów. Powiedział o planowanych 

dodatkowych odprawach dla pracowników objętych zwolnieniami. 

Jerzy Wielgus, NSZZ „Solidarność” zapytał o administrację zespoloną. 

Magdalena Tarczewska-Szymańska, Dyrektor Generalna Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów zadeklarowała, że planowane zwolnienia nastąpią tylko w Urzędach Ministrów oraz 

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zwróciła uwagę partnerów społecznych na tak zwaną 

„ustawę cowidową”, która oprócz standardowej odprawy daje pracownikowi dodatkową 3 

miesięczną odprawę. Zaznaczyła, że dodatkowa odprawa posiada limit kwotowy.  

Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

wskazała na dużą dynamikę kwestii zwolnień w państwowej sferze gospodarczej. 

Zadeklarowała chęć dialogu.  



Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” zapytał czy redukcja etatów obejmie tylko poziom 

centralny. 

Magdalena Tarczewska-Szymańska, Dyrektor Generalna Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów powtórzyła, że zwolnienia obejmą jedynie Ministerstwa i Kancelarie Prezesa Rady 

Ministrów. 

Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” wyraził zaniepokojenie związane z 

przewidywanymi zwolnieniami osób o największym doświadczeniu. Podkreślił problem 

niedoboru liczby etatów, podpierając swoje stanowisko licznymi nadgodzinami pracowników 

w administracji publicznej, a także pogorszeniem jakości pracy w KAS po przeprowadzeniu 

podobnych działań. Zwrócił uwagę na brak bieżącego monitorowania merytorycznego 

istniejących etatów w Państwowej Sferze Budżetowej. Zaznaczył, że odprawy mogą 

skonsumować nadwyżkę Budżetu Wynagrodzeń. 

Jerzy Wielgus, NSZZ „Solidarność” zapytał o redukcję zatrudnienia w KAS. Wyraził 

zrozumienie dla trudnej sytuacji budżetowej, jednakże poddał pod wątpliwość sens 

przyznawania dodatkowych funduszy na TVP oraz podwyżek dla rządu. 

Przewodniczący Lubomir Jurczak poprosił partnerów społecznych o sporządzenie pytań do 

strony rządowej na piśmie. Zapytał stronę rządową o politykę wobec osób w wieku 

przedemerytalnym. Podkreślił duże doświadczenie zawodowe i wiedzę tych osób. 

Paweł Szrot, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazał, że analiza 

jakościowa etatów była przeprowadzana, jednakże sytuacja związana z koronawirusem 

wymusza wprowadzenie zmian. Zaznaczył, że strona rządowa nie uważa, że zwalnianie 

pracowników jest dobre. 

Magdalena Tarczewska-Szymańska, Dyrektor Generalna Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów powiedziała, że KAS nie zostanie objęta redukcją etatów. Zaznaczyła, że środki na 

wypłatę odpraw zostały zabezpieczone. 

Wojciech Pleciński, NSZZ „Solidarność” wątpił w pozytywny wpływ zwolnień 

pracowników na budżet państwa. Wskazał na porównanie rocznych zeznań podatkowych, 

mówiąc, że sytuacja pracowników się pogarsza.  

Przewodniczący Lubomir Jurczak zwrócił uwagę na brak jednolitości przekazu informacji 

ze strony rządowej do dyskursu społecznego oraz Rady. Wskazał na negatywne aspekty 

zwolnień pracowników Państwowej Sfery Budżetowej dla gospodarki. 



Paweł Szrot, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyraził uznanie dla 

dorobku pracy osób w wieku przedemerytalnym. Prognozował długą oraz ciężką drogę do 

wypracowania konsensusu w sprawie omawianych kwestii.  

Przewodniczący Lubomir Jurczak zwrócił uwagę stronie rządowej, aby spróbowała bardzie 

skutecznie wykorzystać pole jakim jest Rada Dialogu Społecznego. 

Jerzy Wielgus, NSZZ „Solidarność” przedstawił obawy dotyczące potencjalnie zbyt 

krótkiego czasu na przeprowadzenie konsultacji dotyczących proponowanych zwolnień.  

Przewodniczący Lubomir Jurczak powiedział, że niektórzy pracownicy są objęci okresem 

ochronnym do 67 roku życia.  

Urszula Michalska, OPZZ zapytała czy redukcja zatrudnienia obejmie osoby, które nabyły 

prawa do emerytury czy osoby, którym przyznano emerytury. 

Magdalena Tarczewska-Szymańska, Dyrektor Generalna Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów powiedziała, że chodzi o osoby, które nabyły prawa do emerytury. Poprosiła o 

przysłanie pytań drogą mailową.  

Jerzy Wielgus, NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę na przypadki w KAS, kiedy osoby w 

wieku przedemerytalnym obejmują wysokopłatne stanowiska bez właściwych kompetencji w 

celu uzyskania wyższych świadczeń emerytalnych. 

Magdalena Tarczewska-Szymańska, Dyrektor Generalna Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów zadeklarowała, że nie będą zwalniani wszyscy emeryci, którzy pracują.  

Paweł Szrot, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poprosił o informację 

odnośnie nadużyć w KAS na piśmie.  

Przewodniczący Lubomir Jurczak powiedział, że stanowisko NSZZ „Solidarność” w 

sprawie redukcji etatów w Państwowej Sferze Budżetowej z poprawkami zostanie niedługo 

wysłane do procedowania obiegowego. 

Paweł Szrot, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powiedział, że strona 

rządowa stara się wybierać rozwiązania najmniej szkodliwe dla Polaków podczas 

wyprowadzania gospodarki z kryzysu.  



Przewodniczący Lubomir Jurczak zarzucił stronie rządowej używanie ogólnych informacji 

bez podawania szczegółów. W związku z wyczerpaniem tematów będących przedmiotem 

posiedzenia, Przewodniczący Lubomir Jurczak zakończył obrady Zespołu.  

……………………… 

Lubomir Jurczak 

Przewodniczący Zespołu 

  

Sporządził 

Wiktor Szatkowski 

Biuro Rady Dialogu Społecznego  

 

 


