
 
  

 

 

 

Protokół  

z Plenarnego Posiedzenia Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 20 maja 2021 r.  

  

Miejsce posiedzenia: Wideokonferencja 

Przewodniczący: Pan Jarosław Gowin, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, 

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście. 

Stronę rządową reprezentowali: Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, Minister 

Cyfryzacji; Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Pani Marzena 

Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki; Pan Sebastian Skuza, Sekretarz 

Stanu w Ministerstwie Finansów; Pan Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Aktywów Państwowych; Pan Maciej Wąsik,  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji; Pani Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za dialog; Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz 

Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Pani Magdalena Dziubek-Grudzińska, Naczelnik 

Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pan 

Paweł Różycki, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji 

Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W posiedzeniu wzięli także udział: Pani 

Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Przedstawicielka Prezydenta RP; Pan Ryszard Kokoszczyński, 

Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny 

Inspektor Pracy oraz Pan Marek Wójcik, Przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Dyskusja nad programem Polski Ład. 

2. Głosowanie Uchwały nr 50 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia zmiany projektu planu finansowego Biura Rady na 2021 r. 



stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Rady Dialogu Społecznego nr 36 w sprawie 

zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na lata 2020, 2021, 2022. 

3. Głosowanie Uchwały nr 94 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu 

Społecznego z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 

budynków. 

4. Głosowanie Uchwały nr 95 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu 

Społecznego z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o krajowym 

systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne. 

5. Sprawy bieżące. 

Ad 1 

Jarosław Gowin, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Wiceprezes Rady 

Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii powitał uczestników posiedzenia 

i przedstawił porządek obrad.  

Strony jednogłośnie zaakceptowały porządek obrad. Przewodniczący Rady przekazał głos Panu 

Mateuszowi Morawieckiemu, Premierowi RP. 

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji podziękował za 

zaproszenie na posiedzenie Rady i jako punkt startowy do dyskusji przedstawił swoje 

przemyślenia. Wskazał na kwestię zmiany sposobu logiki myślenia o państwie w celu 

dokonania postępu cywilizacyjnego i zaznaczył potrzebę podniesienia jakości usług 

publicznych oraz podniesienia kompetencji urzędników. Wskazał na plany konkurowania na 

arenie międzynarodowej jakością, a nie niskimi kosztami i oznajmił, że będą podejmowane 

działania związane z poprawą warunków pracy lekarzy, tak aby nie wyjeżdżali pracować za 

granicą. Powiedział o planach związanych ze wzmacnianiem sektora MŚP oraz odbudową 

klasy średniej i podał statystyki dotyczące zarobków obywateli - 12,5 mln podatników osiąga 

dochody do 2800 złotych netto; 10 mln podatników osiąga dochody pomiędzy 2800, a 8000 

złotych netto oraz niewiele ponad 2 mln podatników osiąga dochody powyżej 8000 zł netto. 

Zwrócił uwagę na strukturę zarobków, która przybiera inny kształt niż na zachodzie - 

przypomina swym kształtem piramidę, a nie kulę. Wskazał na plany związane z obniżeniem 

wysokości podatków, między innymi poprzez podniesienie kwoty wolnej od podatku, 

wprowadzeniu ulg odnośnie składki zdrowotnej dla osób zarabiających do 10 tysięcy złotych 



oraz zmianę progu podatkowego, tak by próg 17% obejmował osoby zarabiające do 120 000 

złotych rocznie. Powiedział o planach uzależnienia wysokości składki zdrowotnej od 

wysokości zasiłków oraz wskazał na Polski Ład jako zalążek debaty o sprawiedliwości 

społecznej. Zwrócił uwagę na działania rządu związane z deregulacją i podkreślił plany 

związane ze zwiększeniem metrażu domów, które mogą być budowane przy procedurze 

zgłoszenia (z 35 mkw. do 70 mkw.). Poinformował o pracach związanych z rozszerzeniem 

estońskiego CIT oraz niwelowaniem sytuacji, w których podatnicy unikają opłacania 

podatków. Wskazał na chęć uzyskania szybkiego wzrostu gospodarczego i powiedział o kwestii 

właściwego opłacania urzędników. Zaznaczył potrzebę troski o stan służby zdrowia i zwrócił 

uwagę, że dzięki reformom przyrost dochodu rodzin od 2015 roku osiągnie około 90%.  

Andrzej Radzikowski, OPZZ pozytywnie ustosunkował się do propozycji klina 

podatkowego, który nie podwyższa kosztów dla przedsiębiorców; podwyższenia najniższych 

emerytur poprzez podniesienie kwot wolnych od podatku; wzrost nakładów na służbę zdrowia 

do poziomu 7% PKB oraz do wzrostu dostępności do mieszkań. Krytycznie wypowiedział się 

wobec poziomu zróżnicowania wysokości płaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne 

poprzez różne grupy zawodowe. Zapytał o tak zwany jeden kontrakt na pracę i wyraził 

zadowolenie wobec planów mających na celu ograniczenie zatrudniania osób na podstawie 

umów cywilnoprawnych. Poprosił o wyjaśnienie, czy kontrakt będzie zbliżony kształtem do 

umowy o pracę, czy będzie to próba wypośrodkowania warunków obu umów. Zwrócił uwagę 

na trudności w prowadzeniu merytorycznej dyskusji bez znajomości konkretnych ustaw 

wprowadzających zapowiadane zmiany. Wskazał na oczekiwania OPZZ odnośnie głębszej 

reformy systemu podatkowego, w tym obniżenia podatku VAT o 1% i możliwości odliczenia 

składki członkowskiej od podatku. Pozytywnie ustosunkował się do działań związanych 

z aktywizacją zawodową seniorów, które w jego opinii są lepsze od odgórnego podnoszenia 

wieku emerytalnego i zwrócił uwagę na brak elastycznej możliwości przechodzenia na 

emeryturę. Prognozował nieuzasadniony wzrost zysków deweloperów wskutek wprowadzenia 

dofinansowania do mieszkania oraz nakreślił potrzebę wspierania rozwoju budownictwa 

jednorodzinnego, które stanowi realną konkurencję dla mieszkań w blokach. Wyraził 

zaniepokojenie wobec odnoszenia się do dialogu społecznego w Polskim Ładzie.  

Maciej Witucki, Konfederacja Lewiatan podkreślił aspekt dobrego wynagradzania 

w kontekście jakości pracy i budowania jakości państwa. Wskazał na potrzebę zmniejszenia 

liczby urzędników oraz podniesienia kompetencji obecnie pracujących osób w urzędach. 

Zwrócił uwagę na niewielki zakres pomocy dla klasy średniej i powiedział, że osoby 



zarabiające 5-6 tysięcy złotych zyskają rocznie około 500 złotych. Zadeklarował chęć 

współpracy Konfederacji Lewiatan ze stroną rządową odnośnie przeprowadzenia reformy 

systemu podatkowego i wzmacniania klasy średniej. Negatywnie ustosunkował się do wzrostu 

obciążeń mikroprzedsiębiorstw i zwrócił uwagę na konieczność wyboru ścieżki rozwoju 

gospodarki pomiędzy drogą opartą na innowacyjności lub konsumpcji. Wypunktował potrzebę 

reformy edukacji oraz konieczności przeznaczenia pełni kwoty uzyskanych ze zwiększonych 

składek zdrowotnych na sektor służby zdrowia.  

Łukasz Bernatowicz, BCC powiedział, że z punktu widzenia przedsiębiorców brakuje wizji 

rozwoju gospodarki w Polskim Ładzie, ponadto zwrócił uwagę na obciążenie przedsiębiorców 

nowymi opłatami i podatkami z początkiem 2021 roku. Powiedział o zwiększeniu rygoru 

wobec spółek komandytowych, gdzie większość kapitału należała do Polski. Prognozował 

spadek poziomu inwestycji oraz postulował o konsultowanie wszystkich projektów ustaw 

w Radzie.  

Cezary Kaźmierczak, ZPP pozytywnie ustosunkował się do zwiększenia kwoty wolnej 

od podatku do 30 tysięcy złotych, podwyższenia kwoty zaliczającej się do drugiego progu 

podatkowego do 120 tysięcy zł oraz za zwiększenie metrażu domów do 70 mkw, które można 

budować na zasadzie zgłoszenia. Dostrzegł szanse rozwoju małych firm budowlanych 

i wypunktował potrzebę podniesienia płac lekarzy, przy jednoczesnym wzroście jakości ich 

pracy. Wyraził krytyczne stanowisko wobec wzrostu obciążeń dla mikrofirm oraz wskazał na 

rozwiązania zagraniczne w postaci wprowadzenia jednej ryczałtowej składki. Postulował 

o mniejszą, stopniową podwyżkę podatków i zadeklarował przedłożenie stronie rządowej 

własnych propozycji.  

Dorota Gardias, FZZ zwróciła uwagę na brak projektów ustaw, które miałyby wprowadzać 

rozwiązania Polskiego Ładu i na płynące z tego powodu utrudnienia prowadzenia 

merytorycznej dyskusji. Powiedziała o błędnym przekonaniu wielu osób dotyczącym 

wyobrażenia reform podatkowych, które niesie ze sobą Polski Ład. Oznajmiła, że oferowana 

pomoc służbie zdrowia to za mało ze względu na deficyt kadr oraz zwróciła uwagę 

na nieusatysfakcjonowanie przedstawicieli zawodów medycznych i części niemedycznych 

wobec ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla zawodów medycznych. Nakreśliła potrzebę 

głębokiej reformy służby zdrowia i wzrostu nakładów, które są na nią kierowane. 

Arkadiusz Pączka, FPP pozytywnie ustosunkował się do propozycji pełnego oskładkowania 

umów cywilnoprawnych i powiedział, że FPP od długiego czasu postulowało o to. Nakreślił 



potrzebę inwestowania w system ochrony zdrowia i zapytał o sposób dystrybuowania składek. 

Zwrócił uwagę na kwestię braku znajomości szczegółów oraz braku stabilnego otoczenia 

prawnego. Postulował o działania związane z deregulacją i poprawą jakościową dialogu. 

Wyraził otwartość na współpracę. 

Paweł Wojciechowski, Pracodawcy RP wyraził wątpliwość odnośnie możliwości realizacji 

wszystkich celów zapisanych w Polskim Ładzie oraz podkreślił konieczność ukierunkowania 

klina podatkowego na tory prozatrudnieniowe. Wyraził niezadowolenie z powodu braku 

wprowadzenia zmian w zakresie klina podatkowego dla przedsiębiorców i wskazał na jego 

wysoki poziom według standardów UE oraz OECD. Zwrócił uwagę na złożoność niektórych 

procedur oraz wskazał na chęć współpracy w celu wypracowania jak najlepszych reform klina 

podatkowego. Podniósł temat aktywizacji zawodowej emerytów i wyraził krytyczne 

stanowisko wobec tak zwanej trzynastej emerytury. Przedstawił zaniepokojenie związane 

z poziomem innowacyjności w Polsce. 

Piotr Duda, NSZZ „Solidarność” powiedział, że Polski Ład posiada charakter deklaracji 

politycznej oraz, że nie zostały przedstawione ustawy wdrażające zmiany zapisane w Polskim 

Ładzie, przez co merytoryczna debata w tym zakresie jest utrudniona. Wyraził zadowolenie 

wobec planów podniesienia kwoty wolnej od podatku oraz ograniczania zatrudnienia 

na podstawie umów cywilnoprawnych. Pozytywnie ustosunkował się do ujednolicenia 

oskładkowania umów zleceń i podkreślił istotną rolę dialogu społecznego. Zapytał o emerytury 

stażowe i zapowiedział przygotowanie przez Solidarność własnego projektu ustawy. Wskazał 

na konieczność konsultowania w RDS wszystkich projektów ustaw i wyraził niezadowolenie z 

postępów prac nad Umową Społeczną. Zarzucił stronie rządowej chęć skierowania swojej 

propozycji pod obrady parlamentu odnośnie pracy zdalnej ze względu na niewypracowanie 

wspólnego stanowiska przez stronę społeczną. Tego typu działanie należy rozumieć jako 

jednostronne zerwanie negocjacji nad „umową społeczną” przez stronę rządową. Wyraził 

niezadowolenie wobec braku konsultacji stanowiska polskiego rządu odnośnie projektu 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń 

minimalnych w Unii Europejskiej. Wskazał na brak dialogu branżowego w tym w energetyce 

i grupie Tauron. Dialog społeczny nie może tak wyglądać. Ma nadzieje, że „Polski Ład” będzie 

początkiem nowego otwarcia, jeżeli chodzi o naprawienie  braku dialogu społecznego. 

Sławomir Broniarz, OPZZ wyraził zadowolenie z chęci budowy nowoczesnego państwa oraz 

podkreślił istotną rolę edukacji i szkolnictwa wyższego przy realizacji tego celu. Nakreślił 

potrzebę wzmacniania jakości usług publicznych, w tym edukacji oraz postulował o wzrost 



wynagrodzeń nauczycieli. Wyraził niezadowolenie wobec nieuwzględnienia w Polskim Ładzie 

finansowania i rozwoju edukacji. Wskazał, że projekty MEiN nie odpowiadają ścieżce 

nowoczesnej edukacji i nie stanowią odpowiedzi na postulaty rodziców dzieci. Wyraził 

zaniepokojenie o źródła pozyskania środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. 

Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP pozytywnie odniósł się do zwiększenia kwoty wolnej 

od podatku, podniesienia progu podatkowego oraz zwiększenia metrażu domów, które można 

budować przy wykorzystaniu procedury zgłoszenia do 70 mkw. Wyraził sprzeciw wobec 

nowych obciążeń dla MŚP oraz wskazał, że ograniczy to możliwości rozwojowo-inwestycyjne 

tych firm. Powiedział, że takie działania odniosą negatywny skutek w postaci ograniczenia 

funkcjonowania MŚP i zaburzenia wolnej konkurencji pomiędzy małymi i dużymi firmami. 

Przypomniał o wypracowaniu przez Rzecznika MŚP i Radę Przedsiębiorców tak zwanej 

„Dziesiątki Rzecznika” wprowadzającej zmiany, które nie stanowią istotnego obciążenia dla 

budżetu. Wskazał, że zawarte tam propozycje miały na celu ułatwienie wychodzenia z kryzysu 

dla firm oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Wyraził brak zrozumienia dla 

niezaimplementowania wypracowanych rozwiązań oraz wskazał na obecność podobnych 

regulacji prawnych w wielu państwach UE.  

Rafał Jankowski, FZZ wskazał na brak zapisów w Polskim Ładzie odnośnie zapewnienia 

poprawnego funkcjonowania służb mundurowych i wyraził postulat odnośnie zadeklarowania 

transparentnego planu wobec służb podległych MS oraz MSWiA. 

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji powiedział, że wzrost 

kwoty wolnej od podatku przełoży się na wzrost płac netto dla 18 milionów osób oraz będzie 

promować zatrudnienie i zmniejszać szarą strefę. Wskazał na opiekuńczą rolę państwa nie tylko 

wobec przedsiębiorców, ale również obywateli, zwłaszcza tych najmniej zarabiających i 

zwrócił uwagę na koszty związane z poprawą bytu przeciętnego podatnika oraz jego rodziny. 

Poprosił partnerów społecznych o wskazanie alternatywnych źródeł finansowania 

planowanych zmian, jeżeli nie wyrażają zgody na obecny kształt rozwiązań. Podkreślił, że rząd 

zamierza prowadzić inwestycje dzięki którym powstaną dobrze płatne miejsca pracy. 

Powiedział, że wskutek uszczelnienia podatków, rok rocznie rząd może transferować do 

społeczeństwa 80 mld złotych i planuje się przeznaczenie odpowiednich środków na cyfryzację 

w ramach Polskiego Ładu, aby usprawnić pracę administracji. Zwrócił uwagę na brak tworzenia 

nowych etatów dla urzędników i zapewnił o przeznaczeniu pełnej kwoty uzyskanej ze składek 

zdrowotnych na służbę zdrowia. Powiedział o początku kształtowania klasy średniej w Polsce 

i zwrócił uwagę na poprawiającą się opinię agencji ratingowych  o Polsce. Wyraził zadowolenie 



z, w większości, pozytywnego odbioru partnerów społecznych propozycji domów budowanych 

na zasadzie zgłoszenia i powiedział, że mikro oraz małe firmy nie poniosą strat. Podkreślił, aby 

partnerzy społeczni patrzyli na sytuację całego kraju a nie tylko dużych miast. Przyznał rację, 

że remonty szpitali, które pochłoną 10 mld zł to zbyt mało, aby poprawić stan służby zdrowia 

oraz podkreślił istotny wpływ zarządzania poszczególnymi szpitalami. Powiedział, że podczas 

rządów PO-PSL kształcono około 5 tysięcy lekarzy, a po przejęciu władzy przez PiS 

zwiększono liczbę miejsc na kierunkach medycznych do około 8500 – 9000 miejsc i zwrócił 

uwagę na podnoszący się poziom atrakcyjności pielęgniarstwa. Zwrócił uwagę na pozytywne 

aspekty interwencji rządu w postaci powrotów lekarzy z zagranicy oraz prognozował 

zmniejszenie się zjawiska szarej strefy dzięki Polskiemu Ładowi. Podkreślił wysoki poziom 

zatrudnienia w Polsce i powiedział, że jedynie w Luksemburgu oraz Polsce, w trakcie pandemii 

podniósł się wskaźnik zatrudnienia. Zapowiedział ograniczenie stosowania umów 

cywilnoprawnych jako formy zatrudnienia i oznajmił, że podejmie działania związane 

z poprawą dialogu społecznego w Polsce. Poprosił o indywidualny dialog z Przewodniczącym 

Piotrem Dudą w celu sprostowania kwestii negocjacji Umowy Społecznej. Odnosząc się 

do kwestii emerytur stażowych powiedział, że Polska posiada jeden z najniższych wieków 

emerytalnych oraz boryka się z problemem deficytu pracowników, dlatego rząd stara 

się zwiększać wynagrodzenia. Powiedział, że emeryci, którzy chcieliby podjąć pracę mogliby 

mieć nieopodatkowane zarobki i zwrócił uwagę na trudną sytuację FUS. Zadeklarował, że na 

drodze dialogu postara się osiągnąć konsensus ze stroną społeczną. Przyznał rację partnerom 

społecznym odnośnie potrzeby reformy edukacji i powiedział, że zwróci się do Pana Ministra 

Czarnka w sprawie modernizacji systemu edukacji. Podkreślił, iż po wprowadzeniu 

zapowiadanych zmian Polska będzie miała  wyższy poziom kwoty wolnej od podatku niż  wiele 

rozwiniętych krajów Europy np.  Dania i Szwecja oraz wypunktował przekazanie ponad 100 

mld zł do społeczeństwa, które pozyskano ze zwalczania przestępstw podatkowych. Zwrócił 

uwagę na wzrost subwencji oświatowej na przestrzeni 5-6 lat o 10 mld zł do poziomu około 50 

mld zł oraz na wzrost wydatków na służbę zdrowia z około 76-77 mld zł do około 110 mld zł. 

Powiedział o planach związanych z poprawą rozwiązań zawartych w tak zwanym Estońskim 

CIT do 1 stycznia 2022r oraz zaznaczył, że rząd PiS zaproponował projekt odnośnie 

modernizacji służb mundurowych, którego głównymi beneficjentami są policjanci (projekt 

zakłada między innymi wzrost wynagrodzeń oraz modernizację wyposażenia). Zapewnił, że 

wszystkie środki pozyskane ze składek zdrowotnych zostaną skierowane do sektora zdrowia. 



Piotr Duda, NSZZ „Solidarność” powiedział, że od 2012 roku strona rządowa nie podjęła 

działań związanych z pełnym oskładkowaniem umów cywilnoprawnych i wskazał, że każdy 

pracownik powinien płacić te same składki na ubezpieczenia społeczne. Oznajmił, 

że emerytury stażowe nie będą wymagały dodatkowych nakładów ze strony państwa, ponieważ 

jednym z wymogów otrzymania emerytury stażowej jest uzbieranie minimalnego kapitału 

składkowego.  

Ad 2 

Jarosław Gowin, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Wiceprezes Rady 

Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zapytał Panią Dyrektor Zakrzewską 

o obecność kworum, które jest niezbędne do głosowania nad przyjęciem uchwał.  

Iwona Zakrzewska, Dyrektor CPS „Dialog” i Biura RDS potwierdziła obecność kworum.   

Jarosław Gowin, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Wiceprezes Rady 

Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zarządził głosowanie Uchwały nr 50 

Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany projektu 

planu finansowego Biura Rady na 2021 r. stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Rady 

Dialogu Społecznego nr 36 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady 

na lata 2020, 2021, 2022 i oddał głos Pani Dyrektor Zakrzewskiej. 

Iwona Zakrzewska, Dyrektor CPS „Dialog” i Biura RDS poprosiła stronę strony społeczną 

Rady o przyjęcie Uchwały nr 50 Rady Dialogu Społecznego. Oznajmiła, że po aktualizacji 

wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia w lutym br. zabraknie na cel wypłacania ryczałtów 179 

tysięcy i zaproponowała relokację środków z funduszu ekspertyz. Wskazała, że na cel ekspertyz 

pozostanie jeszcze 71 tysięcy złotych.  

Przebieg głosowania: 

 Liczba osób 

uprawnionych 

do głosowania 

w dn. 

20.05.2021 r. 

Głosy 

„za” 

Głosy 

„przeciw” 

Głosy „wstrzymujące 

się” 

Strona 

pracowników 

23 23   



Strona 

pracodawców 

20 20  
 

Strona  

rządowa 

3 3   

Uchwała nr 50 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia 

zmiany projektu planu finansowego Biura Rady na 2021 r. stanowiącego załącznik nr 2 

do Uchwały Rady Dialogu Społecznego nr 36 w sprawie zatwierdzenia projektu planu 

finansowego Biura Rady na lata 2020, 2021, 2022, została przyjęta.  

Ad 3  

Jarosław Gowin, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Wiceprezes Rady 

Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii przeszedł do omawiania Uchwały nr 94 

strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 

roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Oddał głos Panu Leszkowi Miętkowi. 

Leszek Miętek, OPZZ poprosił BRDS o przedstawienie treści uchwały.  

Iwona Zakrzewska, Dyrektor CPS „Dialog” i Biura RDS, przedstawiając uzasadnienie do 

proponowanej Uchwały, zwróciła uwagę na fakt, iż w paragrafie pierwszym widnieje 

infografika, która jest trudna do przekazania w sposób stricte werbalny. W dalszej części 

uzasadnienia znalazła się informacja, że obecny kształt dofinansowania nie wspiera 

kompleksowej termomodernizacji budynków oraz że inwestorzy nie są motywowani do 

przekształcania termicznego budynków oraz, że powiązanie wysokości premii od efektów 

uzyskanych oszczędności będzie stanowiło istotny bodziec skłaniający inwestorów do 

ambitnych modernizacji. 

Jarosław Gowin, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Wiceprezes Rady 

Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zarządził głosowanie Uchwały nr 94. 



Przebieg głosowania: 

 Liczba osób 

uprawnionych 

do głosowania 

w dn. 

17.12.2020 r. 

Głosy 

„za” 

Głosy 

„przeciw” 

Głosy „wstrzymujące 

się” 

Strona 

pracowników 

22 22   

Strona 

pracodawców 

20 20  
 

 

Uchwała nr 94 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 

20 maja 2021 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków została 

przyjęta.  

Ad 4 

Jarosław Gowin, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Wiceprezes Rady 

Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zarządził głosowanie Uchwały nr 95 

strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 

roku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne. 

Przebieg głosowania: 

 Liczba osób 

uprawnionych 

do głosowania 

w dn. 

17.12.2020 r. 

Głosy 

„za” 

Głosy 

„przeciw” 

Głosy „wstrzymujące 

się” 

Strona 

pracowników 

21 21   



Strona 

pracodawców 

20 20  
 

 

Uchwała nr 95 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 

20 maja 2021 roku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne, została przyjęta.  

Ad 5 

Waldemar Lutkowski, FZZ poinformował o prowadzeniu w całej grupie PGE 

wielozakładowego sporu zbiorowego od września 2020 roku. Wypunktował, że w ostatniej 

części marca 2021 roku wyznaczono mediatora, natomiast Zarząd PGE wyznaczył termin 

posiedzenia mediacyjnego na drugą połowę czerwca 2021 roku. Wskazał na brak 

wywiązywania się pracodawcy ze swoich obowiązków i zagroził rozpoczęciem strajku w 

sytuacji, gdy prawo nie będzie respektowane. Powiedział o odpowiedzialności Zarządu spółki 

oraz zarzucił bierność MAP.  

Leszek Miętek, OPZZ wskazał na nieuczestniczenie przedstawicieli strony rządowej 

w pracach Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz zwrócił uwagę na 

niesatysfakcjonujący poziom prac TZB. Poprosił o weryfikację prac TZB oraz powiedział, że 

wiele z tematów, które są kierowane pod obrady Rady mogłyby być skierowane do TZB. 

Jarosław Gowin, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Wiceprezes Rady 

Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii poprosił Pana Dyrektora Waleśkiewicza 

o przygotowanie stosownych pism do członków Rady ze strony rządowej. 

Marek Waleśkiewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego 

w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii poinformował o piśmie skierowanym do 

strony rządowej Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które stanowiło odpowiedź 

na wniosek Przewodniczącego Miętka dotyczący nieobecności przedstawicieli strony rządowej 

w pracach Zespołu. Nadmienił, że w  ostatnim posiedzeniu Zespołu brała udział wiceminister 

O. Semeniuk oraz dwóch pozostałych  ministrów, a także dodatkowo minister  właściwy do 

omawianej na posiedzeniu Zespołu kwestii dotyczącej projektu ustawy o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktywnej oraz niektórych innych ustaw.  Podkreślił, że od początku roku Zespoły 



branżowe jak i zespoły trójstronne Rady pracuję intensywnie . Zaznaczył jednocześnie, że 

intensywność prac zespołów zależy także od inicjatywy strony społecznej.  

Leszek Miętek, OPZZ zadeklarował przekazanie do Pana Przewodniczącego RDS skanów list 

obecności Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz przygotowanie wykazu TZB, 

które nie wznowiły prac, pomimo złożenia wniosków o zwołanie obrad. 

Piotr Duda, NSZZ „Solidarność” zapytał o decyzję w sprawie powołania TZB ds. sektora 

motoryzacyjnego.  

Jarosław Gowin, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Wiceprezes Rady 

Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii poinformował o swoim przychylnym 

stanowisku w sprawie utworzenia TZB ds. sektora motoryzacyjnego. W związku z 

wyczerpaniem tematów będących przedmiotem posiedzenia, Przewodniczący RDS, Pan 

Jarosław Gowin zakończył obrady.   

Jarosław Gowin 

/-/ 

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego 

Sporządził 

Wiktor Szatkowski 

Biuro Rady Dialogu Społecznego 
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