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Protokół  

z posiedzenia Zespołu  problemowego ds. międzynarodowych  

Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 5 marca 2021 r.  

  

Miejsce posiedzenia: Wideokonferencja 

Przewodniczący: Janusz Pietkiewicz, Przewodniczący Zespołu problemowego 

ds. międzynarodowych, Pracodawcy RP. 

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zespołu; Pani Agata Oklińska, Zastępca Dyrektora 

Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy 

i Technologii; pozostali zaproszeni goście oraz eksperci. 

 

Porządek obrad: 

1. Informacja Przewodniczącego Zespołu o działalności Zespołu w okresie pandemii 

w 2020 r. 

2. Tematy do planu pracy Zespołu. 

3. Informacja o przygotowaniach do 109 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy 

w Genewie, odwołanej w roku ubiegłym z powodu pandemii i przełożonej na 

2021 rok. 

4. Debata programowa na temat ustalenia zakresu i kolejności prac dotyczących:  

• Strategii UE mającej na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł 

odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości. 

• Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylającego rozporządzenie (UE) 

nr 347/2013. 

• Europejskiej płacy minimalnej. 

• Europejski filar praw społecznych. 
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• Rozporządzenia nr 883/2004 ws. koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego.   

5. Sprawy różne. 

 

Janusz Pietkiewicz, PRP powitał wszystkich uczestników spotkania. Zapytał Biuro Rady 

Dialogu Społecznego o uzyskanie kworum. 

Aleksandra Kowalczyk, BRDS poinformowała o nieuzyskaniu kworum z uwagi na brak 

uczestnictwa w spotkaniu przedstawicieli strony rządowej będących członkami Zespołu, 

a także brak wystarczającej reprezentacji strony pracodawców.  

Agata Oklińska, MRPiT zaznaczyła gotowość do prowadzenia rozmów w imieniu strony 

rządowej w zakresie wskazanym w proponowanym porządku obrad posiedzenia.  

Janusz Pietkiewicz, PRP poinformował o kontynuowaniu posiedzenia pomimo braku 

kworum. Odnotował także brak obecności przedstawiciela MSZ.  

Ad 1/2 

Janusz Pietkiewicz, PRP odnosząc się do braku spotkań Zespołu w 2020 r. i nawiązując do 

przekazanej w załączonych dokumentach Informacji na temat działalności Zespołu o okresie 

pandemii w roku ubiegłym wskazał, iż podstawowym zakresem działalności Zespołu jest 

obszar przygotowania do Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie, w tym uzgodnienie 

reprezentacji krajowych partnerów społecznych. Poinformował o przeniesieniu na 2021 r. 109 

sesji MKP planowanej w 2020 r. Przekazał informację na temat pisma Pani Olgi Semeniuk, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, kierowanego bezpośrednio 

do partnerów społecznych, z którego wynika iż Rada Administracyjna Międzynarodowej 

Organizacji Pracy podejmie decyzję o organizacji MKP w 2021 r. Jednocześnie wskazał, że nie 

jest pewne, czy Konferencja odbędzie się w początkowo planowanych datach (03-18.06.2021) 

oraz w jakiej formule się ona odbędzie. Poruszył również kwestię współpracy RDS 

z instytucjami dialogu społecznego w innych krajach Unii Europejskiej w zakresie rozwiązań 

dotyczących wyjścia z kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.  

 

Ad 3 

Agata Oklińska, MRPiT zaznaczyła, że sytuacja epidemiologiczna nadal nie pozwala na 

przeprowadzenie 109 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie, która została 
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przeniesiona na czerwiec 2021 r., w formie stacjonarnej. Poinformowała o trwających 

konsultacjach dotyczących szczegółów organizacyjnych MKP oraz o planowanej między 

15 a 27 marca 2021 r. sesji Rady Administracyjnej Międzynarodowej Konferencji Pracy, 

podczas której zostaną podjęte wiążące decyzje co do organizacji 109 sesji. Zapewniła 

o przekazaniu tych informacji Zespołowi. Przedstawiła aktualne informacje na temat ustaleń 

Rady Administracyjnej: MKP w 2021 r. odbędzie się w formie on-line, w terminie od 3 czerwca 

do 19 czerwca; będzie trwała ok. 2,5 tygodnia z uwagi na wniosek przedstawiony przez stronę 

pracowników. 

Renata Lemieszewska, MRPiT poinformowała, że nie został jeszcze uzgodniony porządek 

obrad MKP. Jednocześnie zaznaczyła, że podczas obrad zostaną omówione kwestie budżetowe 

oraz programowe na lata 2022-2023, przeprowadzone zostaną wybory do Rady 

Administracyjnej, a także odbędzie się posiedzenie Komitetu Stosowania Standardów. 

Odniosła się do dokumentu, stanowiącego globalną odpowiedź na COVID-19, który ma przyjąć 

Konferencja, a którego zarówno treść jak i format nie są na razie znane. Zwróciła uwagę na 

kwestię pełnomocnictw do delegacji, które muszą być złożone na 15 dni przed otwarciem MKP. 

Zaznaczyła, że w związku ze zmianami terminów, pełnomocnictwa muszą zostać złożone na 

koniec kwietnia 2021 r. Podkreśliła, że w związku z powyższym termin na zgłaszanie 

kandydatów do delegacji w 2021 r. zostanie skrócony. Poinformowała, że MRPiT po 

zakończeniu sesji Rady Administracyjnej przekaże pismo zawierające szczegóły dotyczące 

organizacji Konferencji wraz z propozycjami dalszego działania.  

Bogdan Kubiak NSZZ, „Solidarność” podkreślił, że przeprowadzenie Konferencji w formie 

on-line będzie dużym przedsięwzięciem. Odniósł się do kwestii konieczności szybkiego 

przygotowania oraz zaopiniowania stosownych dokumentów przez partnerów społecznych do 

obrad z uwagi na skrócone terminy. Zaproponował ponowne spotkanie Zespołu w celu 

omówienia szczegółów, które zostaną przekazane przez MRPiT.  

Piotr Ostrowski, OPZZ zapewnił, że OPZZ dopełni wszelkich starań, aby aktywnie 

uczestniczyć w przygotowaniach do 109 sesji. Odnosząc się do punktu pierwszego porządku 

obrad wskazał, że Zespół ds. międzynarodowych nie odbywał spotkań w 2020 r., pomimo tego, 

że – działając w tych samych pandemiczych okolicznościach - inne zespoły RDS odbywały 

spotkania on-line, niektóre z nich przyjmowały stanowiska, które były następnie przeyjmowane 

przez Radę Dialogu Społecznego. Podkreślił, że do zadań Zespołu ds. międzynarodowych 

należą również kwestie niezależne od Międzynarodowej Konferencji Pracy. Zwrócił uwagę na 

dorobek Międzynarodowej Organizacji Pracy wypracowany w okresie pandemii. Przypomniał 
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o wniosku przedstawicieli OPZZ w Zespole z dnia 21 lipca 2020 r. o zwołanie posiedzenia 

Zespołu celem omówienia działalności MOP w okresie pandemii oraz jej wpływ na działania 

strony rządowej. Wyraził brak akceptacji dla dokumentu dotyczącego działalności Zespołu 

problemowego ds. międzynarodowych w okresie pandemii koronawirusa, ponieważ Zespół 

w okresie pandemii nie odbywał spotkań. Zaproponował, aby dokument przedstawiony przez 

Przewodniczącego do punktu pierwszego proponowanego porządku obrad zawierał jedno 

zdanie w brzmieniu: „W okresie pandemii w 2020 r. Zespół nie odbył ani jednego spotkania, 

pomimo wniosku przedstawicieli OPZZ z dn. 21 lipca 2020 r. o jego zwołanie.” 

Magdalena Wysocka-Madej, MRPiT odnosząc się do kwestii MKP, poinformowała 

o formacie listopadowego posiedzenia Rady Administracyjnej w formie on-line, podczas 

którego obrady trwały przez 3 godziny w ciągu dnia od  godziny 13.00 do 16.00, co pozwoliło 

na połączenie prac pomimo różnic czasowych w różnych regionach świata. Jednocześnie 

wskazała, że MKP przyjmie podobne rozwiązanie. Zwróciła uwagę, że porządek obrad, który 

zostanie przyjęty dla 109 sesji znacząco wpłynie na kształt delegacji. 

Janusz Pietkiewicz, PRP wskazał, że spotkania Zespołu w okresie między pierwszą a drugą 

falą pandemii byłyby bezskuteczne, z powodu zawieszenia podstawowego obszaru 

pracy Zespołu, a przekazywanie informacji dotyczących dobrych praktyk i działań osłonowych 

odbywały się na innych forach dialogu. Jednocześnie podkreślił, że przekazywane dokumenty 

zmieniały swoją treść w szybkim tempie. Poprosił członków Zespołu o bezpośredni kontakt 

w przypadku pilnych spraw do omówienia. Nie przypominał sobie otrzymania w lipcu ub. roku 

wniosku o zwołanie posiedzenia Zespołu. Zadeklarował sprawdzenie powodu tej luki 

w komunikacji. Zapewnił o gotowości do współpracy. Podsumowując punkt drugi porządku 

obrad podziękował przedstawicielom strony rządowej za przekazane informacje. 

Zaproponował zwołanie kolejnego posiedzenia Zespołu ds. międzynarodowych w temacie 

przygotowań do Konferencji po przekazaniu przez MRPiT oraz przedstawicieli partnerów 

społecznych w Genewie szczegółów dotyczących jej organizacji. 

Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność” zaproponował zmianę punktu pierwszego 

proponowanego porządku obrad posiedzenia Zespołu na „Informacja Przewodniczącego 

Zespołu z działalności Zespołu w okresie pandemii w 2020 r.” 

Janusz Pietkiewicz, PRP zaakceptował propozycję zmiany treści punktu pierwszego porządku 

obrad Zespołu.  
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Ad. 4 

Janusz Pietkiewicz, PRP poinformował o piśmie Premiera Jarosława Gowina, 

Przewodniczącego RDS z dnia 3 lutego 2021 r. , zawierającym tematy do planu prac Zespołu 

ds. międzynarodowych na 2021 r. oraz przekazaniu wszystkich tematów zgłoszonych przez 

organizacje do planu pracy Rady Dialogu Społecznego na 2021 r. z podziałem na poszczególne 

organizacje, które je wyznaczyły. Odnosząc się do kompetencji Zespołu ds. międzynarodowych 

wskazał, że tematy przekazane do prac na 2021 r. wkraczają w zakres kompetencji innych 

zespołów problemowych Rady.  

Agata Oklińska, MRPiT poinformowała o ustaleniach z posiedzenia Sekretarzy Prezydium 

Rady Dialogu Społecznego w dniu 5 marca 2021 r., zgodnie z którymi Sekretarze dokonają 

ponownego przyporządkowania poszczególnych tematów do właściwych zespołów 

problemowych.  

Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność” podkreślił, że do prac RDS na 2021 r. organizacje 

zgłosiły razem ponad pięćdziesiąt tematów. Zwrócił uwagę, że tematy przyporządkowane do 

Zespołu ds. międzynarodowych wchodzą w zakres działalności innych zespołów 

problemowych. Przypomniał o prowadzonych przez Zespół pracach w zakresie Europejskiego 

Filara Praw Socjalnych. Zaproponował prowadzenie dalszych prac we wskazanym obszarze.  

Janusz Pietkiewicz, PRP Odniósł się do kwestii załączników przekazanych do członków 

Zespołu wraz z zaproszeniem na posiedzenie w dniu 5 marca 2021 r. w kontekście europejskiej 

płacy minimalnej oraz Szczytu Społecznego w Porto. Poinformował, iż przy okazji Szczytu 

Społecznego w Porto, organizowanego w ramach Prezydencji Portugalii w UE 7 maja 

bieżącego roku. Na nadzwyczajnym posiedzeniu następnego dnia, Rada zamierza zakończyć  

procedurę przyjmowania i wdrażania Europejskiego Filara Praw Socjalnych, którą 

zapoczątkowano na szczycie w Göteborgu w listopadzie 2017 roku. Zarekomendował, aby 

Zespół ds. międzynarodowych rozpoczął współpracę z innymi zespołami problemowymi, 

właściwymi dla poszczególnych, przekazanych tematów, stanowiąc wsparcie związane 

z problematyką dotyczącą dokumentów i rozwiązań międzynarodowych.  

Robert Lisicki, Konfederacja Lewiatan zaznaczył, iż w poprzednich latach Zespół 

ds. międzynarodowych podejmował podobne tematy, do punktów wymienionych w piśmie 

Premiera Gowina. Zaproponował przeprowadzenie debaty na temat kierunku prac Zespołu 

w 2021 r.  
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Piotr Ostrowski, OPZZ podkreślił, że Zespół ds. międzynarodowych w poprzednich latach 

swojej działalności wykraczał poza zakres prac wskazanych w uchwale powołującej. 

Podkreślił, że znaczący dla dalszych prac wydaje się temat Europejskiego Filara Praw 

Socjalnych. Zaproponował, aby wskazany punkt potraktować priorytetowo, z uwagi na 

planowane wdrożenie dokumentu. Zwrócił się do Przewodniczącego Zespołu z prośbą 

o odniesienie do pisma z dnia 28 lutego dotyczącego proponowanych obszarów do prac 

Zespołu.  

Jacek Dubiński, OPZZ zwrócił uwagę na przenikanie się tematów przekazanych w piśmie 

Premiera Gowina. Zaproponował wybór kwestii dotyczących spraw międzynarodowych celem 

wypracowania stanowiska, które będzie mogło być następnie procedowanie przez Radę 

Dialogu Społecznego. Poinformował o zaawansowanym etapie prac w zakresie Europejskiej 

Płacy Minimalnej. Poddał pod rozwagę włączenie w prace Zespołu tych konwencji MOP, które 

zostały przez Polskę ratyfikowane, ale nie zaimplementowano ich całościowo w krajowym 

systemie prawnym. W odniesieniu do stanowiska MOP wskazującego pracowników transport 

jako pracowników kluczowych, zaproponował podjęcie tematyki związanej ze szczepieniem 

pracowników tego sektora.  

Janusz Pietkiewicz, PRP poinformował o nieotrzymaniu wspomnianego pisma OPZZ z dnia 

28 lutego 2021 r. Zobowiązał się do wyjaśnienia tej sprawy i bezpośredniego kontaktu z Panem 

Ostrowskim w tej kwestii. Zaznaczył, iż kompetencje oraz zakres działalności Zespołu 

ds. międzynarodowych jest określony w uchwale powołującej zespół. W związku 

z powyższym podkreślił, iż Zespół ds. międzynarodowych będzie stanowił wsparcie dla innych 

zespołów problemowych Rady w zakresie dotyczącym kwestii międzynarodowych. 

Zaproponował włączenie do prac Zespołu kwestii związanych ze szczytem społecznym w Porto 

oraz wdrożeniem Europejskiego Filara Praw Socjalnych. Omówił propozycję uzupełnienia 

zakresu rozpatrywanych zagadnień o rozporządzenie Komisji Europejskiej ws. wykorzystania 

potencjału odnawialnej energii ze źródeł offshore, zgodnie ze strategią ogłoszoną przez 

Komisję 19 listopada 2020 roku. Temat łączy się bezpośrednio z inicjatywą Komisji 

z 15 grudnia 2020 roku w sprawie transeuropejskiej sieci energetycznej TEN-E. Przesyłanie 

energii i odpowiednia infrastruktury jest centralnym elementem rynku energetycznego, 

koniecznym do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Założeniem jest przecież 

osiągnięcie ponad 80% produkcji energii ze źródeł odnawialnych do 2050 roku, w tym także 

przesyłanej z lokalizacji offshore.  
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Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność” wskazał, że jako Przewodniczący Zespołu 

ds. międzynarodowych wielokrotnie uczestniczył w posiedzeniach Prezydium RDS, podczas 

których przeprowadzano wstępną dyskusję, a następnie kierowano tematy do dalszego 

procedowania przez Zespół.  

Janusz Pietkiewicz, PRP zaproponował rozpatrywanie na bieżąco tematów zgłaszanych przez 

organizacje do prac Zespołu. Zaapelował o bezpośrednie konsultacje telefoniczne bądź 

mailowe członków Zespołu z Przewodniczącym w celu usprawnienia pracy.   

Piotr Ostrowski, OPZZ przypomniał, że OPZZ w dniu 28 lutego 2021 r. przekazało do 

Przewodniczącego Zespołu pismo dotyczące propozycji tematów do omówienia przez Zespół.  

Janusz Pietkiewicz, PRP zobowiązał się do rozwiązania kwestii pisma OPZZ. Poprosił 

o ewentualne ponowne przekazanie kopii omawianego pisma 

 

Ad. 5 

Piotr Ostrowski, OPZZ zapytał czy w 2021 r. odbędzie się Europejskie Spotkanie Regionalne. 

Magdalena Wysocka-Madej, MRPiT poinformowała, że Europejskie Spotkanie Regionalne 

najprawdopodobniej zostanie przeniesione na 2022 r. Zaznaczyła także, że jak do tej pory żadne 

państwo nie zgłosiło się do organizacji wskazanego spotkania. Zwróciła również uwagę na 

dotychczasowy brak przygotowań w zakresie omawianego spotkania.  

Jacek Dubiński, OPZZ odniósł się do kwestii rozwoju krajowej żeglugi promowej, wskazując 

na fundusze europejskie przekazane na rozbudowę portu łączącego między innymi Świnoujście 

ze Szwecją. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo wyparcia z rynku przedsiębiorców polskich. 

W kontekście energii odnawialnej zaproponował szersze niż dotychczas omówienie 

problematyki związanej z Europejskim Zielonym Ładem oraz kwestią zatrudnieniową.  

Janusz Pietkiewicz, PRP nawiązując do tematu offshore zaznaczył, że energetyka związana z 

farmami wiatrowymi w basenach morskich powstała w 1991 roku u wybrzeży Danii. Po 

30 latach stała się technologią dostarczającą zieloną energię milionom ludzie na świecie. Od 

dziesięciu lat koszty jej pozyskiwania zdecydowanie spadają, czyniąc ją coraz bardziej 

konkurencyjną. W Europie dotyczy to czterech basenów morskich. Wskazał duże znaczenie 

wykorzystania przez Polskę potencjału w tym obszarze. Zwrócił uwagę na gwarantowane 

dochody podstawowe, czyli inicjatywę społeczeństwa obywatelskiego stanowiącą apel do 

Komisji Europejskiej o ustanowienie bezwarunkowych dochodów podstawowych w całej UE. 
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Celem wprowadzenia takiego instrumentu miałoby być wyrównanie różnic regionalnych oraz 

wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE.  

 

 

Janusz Pietkiewicz 

/-/ 

Przewodniczący Zespołu 

 

 

Sporządziła 

Aleksandra Kowalczyk  

Biuro Rady Dialogu Społecznego  

 

 

Protokół przyjęto korespondencyjnie 


