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Protokół  

z posiedzenia Zespołu  problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku 

pracy 

Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 21 kwietnia 2021 r.  

  

Miejsce posiedzenia: Wideokonferencja 

Przewodniczący: Leszek Miętek, Przewodniczący Zespołu problemowego ds. polityki 

gospodarczej i rynku pracy, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

 

W posiedzeniu wzięli udział: pani Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu 

Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; pan Marek Waleśkiewicz, 

Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy 

i Technologii; członkowie Zespołu, pozostali zaproszeni goście oraz eksperci. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu w dniu 26 lutego 2021 r. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zespołu w dniu 11 marca 2021 r. 

4. Omówienie sytuacji związanej z brakiem konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy 

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. 

5. Przyjęcie stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki 

gospodarczej i rynku pracy w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej oraz niektórych innych ustaw. 

6. Sprawy różne. 
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Ad 1 

Przewodniczący Leszek Miętek powitał wszystkich uczestników i przeczytał porządek obrad. 

Wyraził niezadowolenie z powodu braku obecności członków Zespołu ze strony rządowej 

i braku przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu regulacji z zakresu 

gospodarowania odpadami. Zapytał czy strony akceptują porządek posiedzenia Zespołu. 

Strony jednomyślnie przyjęły porządek obrad. 

Ad 2 

Przewodniczący Leszek Miętek zapytał czy strony akceptują projekt protokołu z posiedzenia 

Zespołu, z dnia 26 lutego 2021 r. 

Strony jednomyślnie przyjęły protokół z dnia 26 lutego 2021 r. 

Ad 3 

Przewodniczący Leszek Miętek zapytał czy strony akceptują projekt protokołu z posiedzenia 

Zespołu, z dnia 11 marca 2021 r. 

Strony jednomyślnie przyjęły protokół z dnia 11 marca 2021 r. 

Ad 4 

Przewodniczący Leszek Miętek wskazał, że pan Wicepremier Jarosław Gowin, 

Przewodniczący RDS, wysłał pismo do pana Ministra Kurtyki w celu uruchomienia konsultacji 

społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych 

ustaw. Zwrócił uwagę na wniosek złożony przez FPP, który poparła Konfederacja Lewiatan, 

dotyczący procedowania tej kwestii przez Zespół.  

Sylwia Szczepańska, FPP zapytała o termin przeprowadzenia konsultacji – kiedy ustawa 

zostanie przekazana Radzie i do kiedy partnerzy społeczni będą mogli zgłaszać uwagi.  

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wskazała, że projekt ustawy SUP jest dostępny 

w RCL i pierwszego kwietnia br. projekt skierowano go do konsultacji zewnętrznych, 

z terminem 21 dni na zgłaszanie uwag. Powiedziała, że RDS w pkt 5 wskazała swoje uwagi do 

projektu ustawy, natomiast wychodząc partnerom społecznym naprzeciw, konsultacje 

przedłużono do 5 maja br. 
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Sylwia Szczepańska, FPP zwróciła uwagę na procedurę przekazywania projektu do RDS. 

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska poprosiła stronę społeczną o skierowanie pisma 

w celu przekazania omawianego projektu do RDS. Zadeklarowała możliwość wysyłania do 

Rady wszystkich projektów w przyszłości.  

Sylwia Szczepańska, FPP powiedziała, że prawo określa konieczność kierowania wszystkich 

projektów do Rady.  

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zwróciła uwagę na brak zainteresowania Rady 

wcześniejszymi projektami MKiŚ i podkreśliła umieszczenie projektu ustawy o zmianie ustawy 

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw w RCL. Wypunktowała wydłużenie 

czasu konsultacji do terminu przekraczającego 30 dni oraz nadesłanie uwag z Rady.  

Sylwia Szczepańska, FPP wskazała na brak wysłania opinii ze strony Rady na temat tego 

projektu.  

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska powiedziała, że do punktu piątego spłynęły 

stanowiska Rady.  

Przewodniczący Leszek Miętek zapytał, czy Rada będzie otrzymywać od MKiŚ tylko 

projekty, o które poprosi.  

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska powiedziała, że prosiła o pismo ze względu na termin 

konsultacji niektórych projektów, który wynosi 21 dni. Zaznaczyła, że Pani Szczepańska pytała 

o projekt ustawy o SUP i zadeklarowała rozpoczęcie przekazywania wszystkich projektów 

do Rady.  

Przewodniczący Leszek Miętek zwrócił uwagę na stanowisko Pana Wicepremiera Jarosława 

Gowina, Przewodniczącego RDS odnośnie kierowania wszystkich projektów do opiniowania 

przez stronę społeczną Rady.   

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przyznała rację Panu Przewodniczącemu.  
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Przewodniczący Leszek Miętek zapytał o powód niedostarczania projektów MKiŚ do Rady.  

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska powiedziała, że nie ustosunkuje się do przeszłości 

i zadeklarowała przekazanie projektu po zakończeniu posiedzenia.  

Przewodniczący Leszek Miętek zapytał, od kiedy MKiŚ liczy termin 30 dni na 

przeprowadzenie konsultacji.  

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wskazała datę 1 kwietnia 2021 roku.   

Przewodniczący Leszek Miętek powiedział, że projekt formalnie nie został jeszcze 

przekazany do Rady.  

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oznajmiła, że skonsultuje się z departamentem 

prawnym.   

Przewodniczący Leszek Miętek powiedział, że data 5 maja br. nie jest właściwym terminem 

zakończenia konsultacji i strona społeczna będzie domagać się terminów przewidzianych 

w Ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.  

Dorota Zawadzka, Konfederacja Lewiatan oznajmiła, że Konfederacja Lewiatan jest 

w stałym kontakcie z departamentem pani Dyrektor Berezowskiej, w tym porusza kwestie 

związane z SUP. Podkreśliła, że strona społeczna jest zainteresowana projektami MKiŚ 

i wyraziła oczekiwanie na konsultacje ustawy wdrażającej rozszerzoną odpowiedzialność 

producenta, ponieważ znacząco wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz ponoszone 

koszty.  

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zwróciła uwagę na napięty harmonogram prac 

i powiedziała, że 5 maja to ostateczny termin konsultacji zewnętrznych. Podkreśliła, że projekt 

rozszerzonej odpowiedzialności został przekazany do RCL oraz CAS i po otrzymaniu wpisu 

do wykazu prac rządu zostanie skierowany do konsultacji.  

Piotr Wołejko, Pracodawcy RP nie zgodził się ze stanowiskiem pani Dyrektor Berezowskiej 

odnośnie wystosowania pisma w celu przekazania projektu do RDS i podkreślił, 
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że umieszczenie projektu w RCL nie jest jednoznaczne z przeprowadzaniem konsultacji 

społecznych.  

Marek Waleśkiewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego 

w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zwrócił uwagę na deklarację pani Dyrektor 

dotyczącą kierowania następnych projektów do Rady i podkreślił, że ustalony termin 

konsultacji wynika z realizacji Dyrektywy unijnej w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych 

produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. 

Sylwia Szczepańska, FPP zwróciła uwagę na termin transpozycji Dyrektywy do 3 lipca br. 

Podkreśliła, że na projektowane zmiany należałoby spojrzeć całościowo, bo przedsiębiorcy nie 

mają wiedzy w zakresie przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta, 

gdy zagadnienie jest omawiane fragmentarycznie. Zapytała o termin publikacji projektu 

dotyczącego ROP.  

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska powiedziała, że po spełnieniu formalnych procedur 

projekt będzie mógł być skierowany do konsultacji zewnętrznych, natomiast obecnie został 

przekazany do KPRM.  

Przewodniczący Leszek Miętek zwrócił uwagę na trudności w wypracowaniu wspólnego 

stanowiska Zespołu dot. omawianego projektu w tak krótkim czasie. Wyraził otwartość na tryb 

zgłaszania i procedowanie zmian do projektu ustawy. 

Sylwia Szczepańska, FPP zwróciła uwagę na merytoryczne kwestie związane z wysokością 

kosztów niezbędnych do sprzątania przestrzeni publicznych. Zapytała, czy była 

przeprowadzona analiza kosztów i poprosiła o przedstawienie uzasadnienia wysokości opłat.  

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska powiedziała, że strona rządowa odniesie się do 

wszystkich uwag po zakończeniu konsultacji zewnętrznych ze względu na trwające prace.  

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zwróciła uwagę na chęci MKiŚ zapewnienia równego 

traktowania wszystkich podmiotów zgłaszających uwagi, ponadto zaznaczyła, że nie zna treści 

stanowiska partnerów społecznych. Zadeklarowała, że po zakończeniu konsultacji MKiŚ 

przeprowadzi analizę uwag.  
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Przewodniczący Leszek Miętek powiedział, że projekt stanowiska został przesłany do 

Ministra, wraz z dokumentami i zaproszeniem na obrady. Zwrócił uwagę na istotność kwestii 

projektu ustawy dla społeczeństwa i wyraził niezadowolenie z poziomu dialogu społecznego 

w Polsce.  

Dorota Zawadzka, Konfederacja Lewiatan powiedziała, że Dyrektywa w sprawie 

zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko określa 

kryteria, którymi państwa członkowskie powinny się kierować ustalając opłaty, a same koszty 

muszą być adekwatne i transparentne. Przyznała rację Pani Szczepańskiej i zapytała 

o uzasadnienie trzech stawek. Powiedziała, że w opinii strony społecznej  projekt nie spełnia 

wymogów dyrektywy ze względu na brak transparentności. Podkreśliła istotność wyników 

analiz dla partnerów społecznych w kontekście dalszej pracy nad projektem ustawy. Wyraziła 

sprzeciw wobec aktualnie ustalonych opłat za jednorazowe opakowania plastikowe. 

Wojciech Gwiazda, Konfederacja Lewiatan podkreślił kwestię proporcjonalności 

i uzasadnienia stawek zapisanych w projekcie ustawy. Zapytał o dalszy proces legislacyjny 

wskazując na krótki okres czasu na wejście ustawy w życie. Powiedział, że przedsiębiorcy 

mogą mieć bardzo mało czasu na dostosowanie się do nowych zasad.  

Krzysztof Baczyński, Pracodawcy RP wyraził wątpliwość wobec stawek przewidzianych 

w ustawie i zwrócił uwagę na brak uzasadnienia w OSR wysokości kosztów. Wskazał, 

że gminy zgodnie z prawem nie sprawozdają wysokości kosztów oczyszczania terenów 

publicznych. Wyraził obawę o możliwość powstania mechanizmu parapodatkowego 

i oznajmił, że projekt podważa sens selektywnej zbiórki odpadów.  

Anna Sapota, FPP zaznaczyła, że partnerzy społeczni powinni wiedzieć o pracach 

prowadzonych przez stronę rządową, również w zakresie kosztów utrzymania porządku 

w przestrzeni publicznej. Zwróciła uwagę na niepełne transponowanie dyrektywy przez polski 

rząd i zapytała o plany dotyczące zaimplementowania pozostałych przepisów. Podkreśliła brak 

zapisów w projekcie ustawy o dystrybucji środków oraz o sposobie w jaki opłata będzie 

przekładać się na wzrost recyklingu.  

Sylwia Szczepańska, FPP przytoczyła poprawną ścieżkę konsultacji projektów w Radzie 

Dialogu Społecznego oraz w Zespołach problemowych RDS. Zaproponowała ponowne 

zwołanie obrad Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy z udziałem zespołu 

ministerialnego, odpowiedzialnego za przygotowanie stawek opłat zawartych w omawianym 

projekcie ustawy. 
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Dorota Zawadzka, Konfederacja Lewiatan wyraziła brak akceptacji dla wysokości kar 

przewidzianych w projekcie ustawy, w sytuacji tak krótkiego czasu na wprowadzenie przez 

przedsiębiorców właściwych zmian. Nakreśliła potrzebę merytorycznej dyskusji nad kształtem 

całej ustawy. 

Marek Waleśkiewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego 

w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii poparł propozycję pani Szczepańskiej 

i zasugerował precyzyjniejsze sformułowanie agendy, tak by wprost ujęła dyskusję o tym 

projekcie.  

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska powiedziała, że partnerzy społeczni zapoznali się 

częściowo z projektem ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych 

ustaw i zwróciła uwagę na to, iż agenda poruszała tylko kwestię niezgłoszenia ustawy do 

konsultacji, a nie merytorycznej dyskusji na jej temat. Podkreśliła rozbieżność stanowisk strony 

społecznej dotyczącą czasu przewidzianego na wdrożenie wszystkich przepisów i wyraziła 

otwartość na współpracę. Zaproponowała zwołanie kolejnego posiedzenia Zespołu w dniu 

4 maja br. oraz zadeklarowała dołożenie starań w celu obecności kierownictwa MKiŚ. 

Poprosiła stronę społeczną o wstępny zarys uwag do projektu.  

Przewodniczący Leszek Miętek podziękował pani Dyrektor Berezowskiej, przy czym 

podkreślił, że zaproszenie na posiedzenie Zespołu wysłano 13 kwietnia, a 16 kwietnia 

Przewodniczący RDS, Wicepremier, Pan Jarosław Gowin przesłał do Ministra Klimatu 

i Środowiska pismo dotyczące braku konsultacji omawianego projektu ustawy.  

Maciej Gorazdowski, Konfederacja Lewiatan powiedział, że nadrzędnym aktem prawnym 

określającym termin konsultacji jest ustawa o RDS. 

Sylwia Szczepańska, FPP wyraziła chęć kompleksowego omówienia z przedstawicielami 

MKiŚ projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych 

ustaw w dniu 4 maja br. 

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zadeklarowała interwencje u Pana Ministra Ozdoby. 
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Ad 5 

Przewodniczący Leszek Miętek zasugerował przyjęcie stanowiska dotyczącego projektu 

ustawy omawianej w poprzednim punkcie porządku obrad ze względu na brak dostarczenia 

projektu do Rady. Zapytał, czy strony zgłaszają jakieś uwagi.  

Sylwia Szczepańska, FPP powiedziała, że warto byłoby uzupełnić stanowisko o uwagę Pana 

Gorazdowskiego, dotycząca podstawy prawnej.  

Przewodniczący Leszek Miętek poprosił o wskazanie miejsca, w którym należałoby dodać 

rozszerzenie oraz brzmienia zapisu. Poprosił o wklejenie fragmentu tekstu na czacie 

i zasugerował umieszczenie go w ostatnim lub przedostatnim akapicie stanowiska. Zapytał 

o kworum strony społecznej. 

Aleksandra Kowalczyk, BRDS poinformowała o uzyskaniu kworum. 

Przewodniczący Leszek Miętek powiedział, że po przekazaniu projektu ustawy zostanie on 

przesłany do konsultacji w Zespole. Poprosił o wysłanie uwag do 29 kwietnia, które w dalszej 

kolejności zostaną skierowane do Ministerstwa. Zapytał czy kolejne posiedzenie Zespołu może 

odbyć się 4 maja br.  

Strony wyraziły jednogłośną akceptację. 

Maciej Gorazdowski, Konfederacja Lewiatan przeczytał zaproponowane uzupełnienie 

i umieścił je w czacie. 

Sylwia Szczepańska, FPP zasugerowała umieszczenie rozszerzenia na początku drugiego 

akapitu stanowiska.  

Przewodniczący Leszek Miętek zalecił umieszczenie poprawki w drugim akapicie i zarządził 

przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem stanowiska. 

Przebieg głosowania: 

Strona Głos za Głos wstrzymujący Głos przeciw 

Pracowników 4   

Pracodawców 8   

 

Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki gospodarczej 

i rynku pracy w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców 
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w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych 

innych ustaw.  

Przewodniczący Leszek Miętek poprosił organizacje o przesłanie opinii do 29 kwietnia w celu 

wykorzystania ich na posiedzeniu 4 maja. Zapytał czy w piśmie do Przewodniczącego Rady 

zaznaczyć nieobecność członków strony rządowej i poprosić o interwencję.  

Marek Waleśkiewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego 

w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w związku z przyjęciem stanowiska, zapytał 

jaki tryb przekazania stanowiska wybierze Zespół.  

Przewodniczący Leszek Miętek powiedział, że przekaże  to stanowisko do Przewodniczącego 

Rady z prośbą o dalsze procedowanie przez Prezydium RDS. Zwrócił uwagę na 

niezadowalający poziom dialogu i pozostawienie decyzji panu Przewodniczącemu RDS 

w odniesieniu do ewentualnej interwencji u Prezydenta RP w zakresie uczestnictwa 

przedstawicieli strony rządowej w pracach Rady.  

Marek Waleśkiewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego 

w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zapytał, co się stanie ze stanowiskami 

przesłanymi do Zespołu dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 

oraz niektórych innych ustaw .  

Przewodniczący Leszek Miętek zwrócił uwagę na brak czasu na wypracowanie wspólnego 

stanowiska Zespołu. Powiedział, że poszczególne uwagi organizacji zostaną przekazane do 

Ministerstwa oraz będą podstawą do dalszej dyskusji.  

Marek Waleśkiewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego 

w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii poprosił o przekazanie dokumentów do 

wiadomości pani Dyrektor Berezowskiej.  

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wskazała na dostarczenie projektu partnerom 

społecznym po zakończeniu posiedzenia i poinformowała o staraniach zarezerwowania 4 maja 

u Ministra Ozdoby.  

Zygmunt Mierzejewski, OPZZ przyznał rację Przewodniczącemu Zespołu i wyraził 

niezadowolenie z poziomu dialogu społecznego. Przedstawił oczekiwanie wobec obecności 
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stałych członków Zespołu z ramienia strony rządowej i zasugerował, aby Prezydium Rady 

zainterweniowało w tej kwestii. Wysunął pomysł, aby nieskonsultowane projekty z partnerami 

społecznymi nie mogły być kierowane pod obrady Sejmu. 

Przewodniczący Leszek Miętek zapytał, czy zdaniem członków Zespołu należy informować 

Prezydenta RP o nieobecności przedstawicieli strony rządowej. Zwrócił uwagę na utrudnienia 

we właściwym funkcjonowaniu Zespołu.  

Marek Waleśkiewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego 

w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zaproponował wysłanie powiadomienia do 

Przewodniczącego Rady w celu przekazania właściwej informacji do reprezentacji rządu. 

Wyraził wątpliwości natury formalnej, czy pan Wicepremier Jarosław Gowin może zwrócić się 

w tej kwestii do Pana Prezydenta RP.  

Przewodniczący Leszek Miętek powiedział, że decyzja będzie należała do pana Jarosława 

Gowina, jako Przewodniczącego RDS i zwrócił uwagę na brak skuteczności wcześniejszych 

interwencji. Wypunktował, że kworum strony rządowej opiera się na jednej osobie. Zapytał 

o zdanie członków Zespołu. 

Janusz Bożyński, ZRP wyraził aprobatę dla poinformowania Prezydenta RP o absencji 

członków Zespołu z ramienia strony rządowej i zaznaczył, że mogłoby mieć to pozytywny 

wpływ na pracę Zespołu. 

Przewodniczący Leszek Miętek zwrócił uwagę na nieuruchomienie prac wielu TZB. 

Powiedział o niesatysfakcjonującym poziomie dialogu społecznego. Zapytał, czy strona 

społeczna postuluje o powiadomienie Prezydenta RP. 

Strona społeczna nie wyraziła sprzeciwu.  

Ad 6  

Przewodniczący Leszek Miętek prognozował zwołanie posiedzenia Zespołu pod koniec maja, 

które będzie poświęcone transformacji energetycznej w Polsce. Poprosił partnerów 

społecznych o przesłanie wniosków i uwag do 13 maja. Prognozował, że temat będzie 

omawiany przez wiele spotkań i nie ograniczy się tylko do kwestii kopalni węgla brunatnego.  

Krzysztof Kisielewski, FZZ powiedział, że 12 maja br. odbędzie się posiedzenie TZB 

ds. branży energetycznej i zadeklarował podzielenie się informacjami z członkami Zespołu.  
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Przewodniczący Leszek Miętek jako priorytet praz Zespołu wskazał temat transformacji 

energetycznej. 

Dariusz Potyrała, OPZZ powiedział, że pan Minister Soboń byłby najlepszą osobą do 

omówienia kwestii energetyki.  

Przewodniczący Leszek Miętek wyraził nadzieję na obecność pana Ministra Sobonia 

i podkreślił starania związane z podnoszeniem dialogu społecznego w Polsce. Powiedział, 

że pomimo deklaracji strony rządowej, wiele TZB nadal nie odbyło posiedzeń. 

Marek Waleśkiewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w 

Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii poprosił Pana Przewodniczącego Zespołu 

o więcej szczegółów – które TZB nie odbywają spotkań oraz o wskazanie przyczyny braku 

posiedzeń. Poinformował, że w lutym br. odbyło się 9 spotkań TZB i wciąż zwoływane są 

kolejne posiedzenia. Oznajmił, że TZB są zwoływane wtedy, gdy wystąpi taka potrzeba. 

Podkreślił, że znaczna część TZB aktywnie pracuje.  

Przewodniczący Leszek Miętek powiedział, że funkcjonują Zespoły, które nie wznowiły prac 

po deklaracji dialogu strony rządowej i oznajmił, że może wskazać takie TZB z obszaru polityki 

gospodarczej i rynku pracy. Wyraził zadowolenie z rozpoczęcia prac wielu TZB, przy czym 

podkreślił, że nie wszystkie Zespoły zaczęły pracować.  

Marek Waleśkiewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego 

w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zwrócił uwagę na brak zwoływania TZB 

przez wzgląd na brak wniosków strony społecznej.  

Małgorzata Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami 

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska poinformowała o możliwości przedłużenia terminu 

konsultacji po poznaniu stanowiska departamentu prawnego.  

Przewodniczący Leszek Miętek w związku z wyczerpaniem tematów będących przedmiotem 

posiedzenia zakończył obrady Zespołu.  

 

 

Leszek Miętek 

/-/ 

Przewodniczący Zespołu 
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Wiktor Szatkowski 

Biuro Rady Dialogu Społecznego  

 


