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Protokół  

z posiedzenia Zespołu  problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku 

pracy 

Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 14 września  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: pan Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Finansów; pan Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; 

przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii; członkowie Zespołu, zaproszeni goście 

oraz eksperci. 

Porządek obrad: 

1. Kontynuacja posiedzenia Zespołu w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych 

ustaw i stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu ds. polityki 

gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z dnia 31 sierpnia 2021 roku 

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Dyskusja nad Stanowiskiem Zespołu 

z dnia 31 sierpnia 2021 w tej sprawie. 

2. Sprawy różne. 
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Ad 1 

Leszek Miętek, OPZZ powitał wszystkich uczestników posiedzenia i przeczytał porządek 

obrad. 

Strony jednogłośnie zaakceptowały porządek posiedzenia.  

Jacek Ozdoba, MKiŚ poinformował o planowanym posiedzeniu Zespołu Programowania Prac 

Rządu, podczas którego omówiony zostanie projekt tzw. ustawy kaucyjnej. Zaznaczył, że do 

20 września 2021 r. przedłużone zostały konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. 

Podkreślił, że szczegółowo będzie mógł omówić uwagi dotyczące projektu po przekazaniu 

wszystkich opinii. Zaproponował spotkanie z partnerami społecznymi po zakończeniu procesu 

konsultacyjnego. Podziękował za przekazane stanowisko strony pracowników i strony 

pracodawców z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.  

Leszek Miętek, OPZZ zwrócił uwagę, iż posiedzenie Zespołu zostało zwołane w terminie 

wskazanym przez MKiŚ. W związku z brakiem odniesienia do przekazanego przez Zespół 

stanowiska ze strony MKiŚ zaproponował zakończenie posiedzenia i zawnioskował 

o wskazanie przez Ministra Ozdobę terminu kolejnego spotkania, tak aby możliwe było 

ustosunkowanie się strony rządowej do uwag partnerów społecznych.  

Jacek Ozdoba, MKiŚ wyjaśnił, że stanowisko Zespołu zostało przekazane do resortu przed 

podjęciem decyzji o przedłużeniu terminu konsultacji.  

Leszek Miętek, OPZZ poprosił MKiŚ o wyznaczenie terminu spotkania w czasie, kiedy 

możliwe będzie jeszcze wprowadzenie zmian do przedmiotowego projektu.  

Jacek Ozdoba, MKiŚ zobowiązał się do wyznaczenia terminu spotkania z Zespołem 

ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS po zakończeniu konsultacji społecznych projektu.  

Dorota Zawadzka-Stępniak, KL podziękowała za przychylenie się resortu do wniosku 

o przedłużenie terminu konsultacji. Poprosiła o przekazywanie informacji o ewentualnych 

przedłużeniach terminów konsultacji z właściwym wyprzedzeniem.  

Jakub Bińkowski, ZPP podkreślił, że zważywszy na treść przekazanych uwag partnerzy 

społeczni będą chcieli rozmawiać nie tylko o szczegółach przedmiotowego projektu, ale też 
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o podstawowych jego założeniach. Poddał pod rozwagę możliwość organizacji konferencji 

uzgodnieniowej.  

Aleksander , NSZZ „Solidarność” wyraził poparcie dla wniosku o organizację konferencji 

uzgodnieniowej przed zakończeniem konsultacji społecznych projektu.  

Leszek Miętek, OPZZ podsumował, że będzie oczekiwał na informację ze strony MKiŚ 

o możliwym terminie spotkania z Zespołem ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS, 

przeprowadzonego w celu przedstawienia stanowiska resortu do uwag partnerów społecznych 

w czasie, w którym partnerzy społeczni będą mieli realny wpływ na ewentualny kształt projektu 

ustawy. Podziękował uczestnikom spotkania i podziękował za posiedzenie Zespołu.  

 

 

Leszek Miętek 

/-/ 

Przewodniczący Zespołu 

 

Sporządziła 

Aleksandra Kowalczyk 

Biuro Rady Dialogu Społecznego  

 


