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Protokół  

z posiedzenia Zespołu  problemowego ds. międzynarodowych  

Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 14 kwietnia 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. Omówienie ustaleń dotyczących składu delegacji do udziału w 109 Sesji 

Międzynarodowej Konferencji Pracy.  

2. Informacja Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na temat przygotowań do 

109 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy – debata. 

3. Sprawy różne. 

 

Janusz Pietkiewicz, PRP przedstawił proponowany porządek obrad. Poinformował o braku 

reprezentacji na spotkaniu członków Zespołu ze strony rządowej, jednocześnie podkreślając 

udział przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.  

Strony jednogłośnie zaakceptowały porządek obrad posiedzenia.  
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Ad. 1 

Janusz Pietkiewicz, PRP poinformował o przesłaniu przez Panią Olgę Semeniuk,  

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

bezpośrednio do organizacji strony pracowników i strony pracodawców, dotyczącego 

przedstawienia składu delegacji stron do udziału w 109 sesji Międzynarodowej Konferencji 

Pracy w terminie do 15 kwietnia 2021 r.  

Bogdan Kubiak, NSZZ „Solidarność” poinformował o przekazaniu przez pana Piotra Dudę, 

Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, pisma wskazującego na delegata pana Adama 

Gliksmana oraz jako eksperta, panią Ewę Kędzior.  

Piotr Ostrowski, OPZZ wskazał, że OPZZ w piśmie skierowanym do strony rządowej 

wskazało jako zastępcę członka delegacji pana Jacka Dubińskiego oraz jako eksperta pana 

Błażeja Mądrzyckiego. 

Krzysztof Małecki, FZZ poinformował o planowanym przekazaniu pisma wskazującego skład 

delegacji FZZ w dniu 15 kwietnia 2021 r.  

Zbigniew Żurek, BCC przedstawił kandydaturę pani Joanny Torbe do składu delegacji strony 

pracodawców. Zadeklarował, że kandydatura zostanie przekazana pisemnie do Ministerstwa 

Rozwoju, Pracy i Technologii. Jednocześnie podkreślił, iż ze względu na brak uczestnictwa 

BCC we wcześniejszych Konferencjach, ustalenie ewentualnej funkcji pani Torbe pozostawia 

do uzgodnienia strony pracodawców.  

Janusz Pietkiewicz, PRP odnosząc się do pisma Minister Olgi Semeniuk, podkreślił, iż było 

ono kierowane bezpośrednio do organizacji, nie do Rady Dialogu Społecznego. Zaproponował 

przeprowadzenie koordynacji w zakresie wyboru składu i podziału funkcji przedstawicieli 

sześciu organizacji strony pracodawców w delegacji na MKP. Zwrócił się do pani Agaty 

Oklińskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiT, z 

prośbą o wydłużenie terminu wskazania składu delegacji. 

Agara Oklińska, MRPiT z uwagi na obowiązujące terminy, również ze strony Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych, poprosiła o wskazanie składu delegacji strony pracodawców najpóźniej 

do dnia 16 kwietnia 2021 r.  

Janusz Pietkiewicz, PRP poinformował o ustaleniach z przedstawicielem Konfederacji 

Lewiatan, panem Jackiem Męciną, który będzie reprezentował stronę pracodawców podczas 

109 sesji MKP. Jednocześnie zaznaczył, że pan Jacek Męcina będzie pełnił funkcję doradcy 

technicznego.  
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Edyta Doboszyńska, ZRP wskazała, iż ZRP nie przekazało do MRPiT informacji o wskazaniu 

przedstawiciela do delegacji. Wymieniając ewentualnych kandydatów do uczestnictwa w MKP 

– pana Norberta Pruszanowskiego oraz panią Małgorzatę Newton, podkreśiła, iż ZRP 

wyznaczy osobę na funkcję doradcy technicznego.  

Grzegorz Lang, FPP zaznaczył, że FPP nie podjęło ostatecznych decyzji dotyczących składu 

delegacji. Zobowiązał się do niezwłocznego przekazania informacji drogą mailową, po 

właściwych ustaleniach. 

Agata Boutanos, ZPP wskazała, że ZPP przekaże swoje ustalenia w dniu 14 kwietnia 2021 r. 

drogą mailową.  

Janusz Pietkiewicz, PRP poprosił o przekazywanie kopii przesłanych do strony rządowej 

zgłoszeń, celem skoordynowania prac w zakresie wyboru składu delegacji. Zobowiązał się do 

zachowania terminu 16 kwietnia i oinformował, iż Pracodawców RP reprezentować będzie pani 

dyrektor Barbara Owsiak 

 

Ad. 2 

Renata Lemieszewska, MRPiT odnosząc się do kwestii organizacyjnych 109 sesji 

Międzynarodowej Konferencji Pracy poinformowała o trwających do końca kwietnia 2021 r. 

konsultacjach. Wskazała  datę otwarcia Konferencji – 20 maja 2021 r., podczas którego 

odbędzie się posiedzenie o charakterze organizacyjno-technicznym. Poinformowała, iż MKP 

będzie obradowała w dniach od 3 do 19 czerwca 2021 r. Zaznaczyła, iż trzecia część 

Konferencji została przeniesiona, najprawdopodobniej na drugą połowę 2021 r. Wskazała, że 

w części czerwcowej zostaną przeprowadzone między innymi wybory do Rady 

Administracyjnej, debata dotycząca dokumentu stanowiącego odpowiedź na kryzys związany 

z COVID-19, który ma być przyjęty przez MKP oraz dyskusja na temat celu strategicznego 

„zabezpieczenie społeczne”. Poinformowała, że  w trzeciej części Konferencji odbędą się 

dyskusje na temat  umiejętności i kształcenie przez całe życie oraz nierówności i świat pracy. 

Przypomniała o planowanych godzinach odbywania posiedzeń między 13 a 17. Zaznaczyła, iż 

nie zostało do tej pory ustalone, czy pełnomocnictwa dla delegacji będą składane jednorazowo 

na całą Konferencję czy konieczne będzie złożenie odrębnych pełnomocnictw na trzecią część 

Konferencji.  Poinformowała o technicznych kwestiach związanych z udziałem w 

posiedzeniach oraz skróceniu czasu wystąpień w dyskusji plenarnej do 4 minut. Wskazała, iż 

sesja plenarna, podczas której dyskutowane będą  raporty Dyrektora Generalnego i 
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Przewodniczacego RA MBP rozpocznie się w dniu 7 czerwca. Poinformowała a także o planach  

zorganizowania 17 i/lub 18 czerwca Światowego Szczytu Pracy.  

Janusz Pietkiewicz, PRP zapytał czy przewidywane jest przeprowadzenie trzeciej części 

Konferencji w formie hybrydowej. Poprosił o uzupełnienie informacji na temat uchylenia 

ośmiu międzynarodowych konwencji pracy oraz wycofanie dziesięciu międzynarodowych 

konwencji pracy i jedenastu zaleceń.  

Renata Lemieszewska, MRPiT poinformowała, że zgodnie z aktualnymi informacjami trzecia 

część MKP odbędzie się również w formie on-line. Zaznaczyła, że przyjęcie dokumentu 

dotyczącego globalnej odpowiedzi na COVID-19 jest planowane na zakończenie drugiej części 

Konferencji. Poinformowała, że w kwestii uchylenia oraz wycofania konwencji pracy i zaleceń 

rozsyłany był kwestionariusz. Podkreśliła, iż wycofanie/uchylenie konwencji i zaleceń 

sposodowane jest ich dezaktualizacją i faktem, że nie przyczyniają się one dłużej do osiągania 

celów Organizacji.  

Magdalena Wysocka-Madej, MRPiT w uzupełnieniu poinformowała, iż wymienione 

dokumenty dotyczą pracy na morzu i zostały zrewidowane konwencją z 2006 roku, której 

Polska jest stroną. Wskazała na pozytywne odniesienie się zarówno strony rządowej, jak i 

partnerów społecznych do wycofania konwencji. Odniosła się do rewizji standardów, mającej 

na celu stworzenie zasobów międzynarodowych standardów pracy oraz planowanego podczas 

MKP głosowania w omawianej sprawie.  

Edyta Doboszyńska, ZRP zapytała o oczekiwania w stosunku do osób niepełniących funkcji 

delegata w zakresie uczestnictwa we wszystkich częściach Konferencji.  

Magdalena Wysocka-Madej, MRPiT zaznaczyła, że kwestia udziału osób niebędących 

delegatami w kolejnych częściach Konferencji zależy od wewnętrznych ustaleń partnerów 

społecznych. Wskazała na zadania delegata, obejmujące wygłoszenie przemówienia 

dotyczącego raportów Dyrektora Generalnego. Zwróciła uwagę na udział przedstawicieli 

w spotkaniach właściwych grup – pracowników oraz pracodawców. W odniesieniu do 

planowanych głosowań poinformowała o funkcjonowaniu kolegium wyborczego każdej ze 

stron.  

Janusz Pietkiewicz, PRP zapytał o konieczność rezerwacji możliwości wystąpienia osób 

wchodzących w skład delegacji.  

Renata Lemieszewska, MRPiT poinformowała, że podczas MKP ma odbyć się 8 lub 9 

posiedzeń plenarnych, które będą trwały ok 3-4 godzin. Zaznaczyła, że organizatorzy podejmą 
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starania, aby umożliwić wystąpienie zainteresowanym delegatom z każdej z grup. Jednocześnie 

wskazała, że odbędą się zapisy w zakresie zgłoszeń do wypowiedzi. 

Janusz Pietkiewicz, PRP  w związku z brakiem zgłoszeń w sprawach różnych  zamknął 

posiedzenie Zespołu.  

 

 

Janusz Pietkiewicz 

/-/ 

Przewodniczący Zespołu 

 

 

 

Sporządziła 

Aleksandra Kowalczyk  

Biuro Rady Dialogu Społecznego  

 

 


