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Protokół  

z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 9 grudnia 2021 r.  

Miejsce posiedzenia: Wideokonferencja  

Spotkanie prowadził Pan Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego  

Przewodniczący Ogólnopolskich Związków Zawodowych,. 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście. 

Stronę rządową reprezentowali: Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej; 

Pan Maciej Małecki, Sekretarz Stanu Ministerstwo Aktywów Państwowych; Pani Małgorzata 

Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Pan Adam 

Guibourge-Czetwertyński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Pan Jacek 

Ozdoba Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Pani Olga Semeniuk Sekretarz 

Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.   

Andrzej Radzikowski, Przewodniczący RDS, Przewodniczący OPZZ powitał uczestników 

posiedzenia plenarnego i przedstawił porządek obrad. Ze względu na zaplanowane posiedzenie 

Sejmu zaproponowano przesunięcie punktu 2 porządku obrad na początek posiedzenia.  

Porządek posiedzenia: 

1. Informacja Rządu na temat polityki energetycznej Polski w kontekście Europejskiego 

Zielonego Ładu, pakietu „Gotowi na 55” i deklaracji wynikających z COP26.  

  

2. Głosowania projektu Uchwały nr 103 strony pracowników i strony pracodawców Rady 

Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony 

środowiska  (nr UA7 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).   
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3. Informacja Rządu w sprawie realizacji Uchwały nr 100 strony pracodawców i strony 

pracowników Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 

o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych 

ustaw wdrażającej dyrektywę UE o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów 

(ROP).   

4. Sprawy różne. 

Strony jednogłośnie zaakceptowały porządek obrad. 

Ad 2  

Andrzej Radzikowski, Przewodniczący RDS, Przewodniczący OPZZ przedstawił sprawę 

głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 103 strony pracowników i strony pracodawców Rady 

Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska  (nr 

UA7 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). 

Leszek Miętek OPZZ, Przewodniczący Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i 

rynku pracy, zaznaczył problemy w zakresie współpracy Zespołu z Ministerstwem Klimatu i 

Środowiska. Zaapelował do przedstawicieli Ministerstwa o właściwe podejście do dialogu 

społecznego. Przytoczył treść stanowiska wskazując, że w kluczowej sprawie Ministerstwo 

pominęło Radę Dialogu Społecznego w konsultacjach społecznych. Złożył wniosek do 

Prezydium RDS o skierowanie pisma do Prezydenta RP oraz Premiera na temat braku 

konsultacji społecznych kluczowych projektów.  

Podkreślił znaczenie  systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla 

Polski. Wskazał na najważniejsze elementy Uchwały i poprosił o jej przyjęcie.  

Andrzej Radzikowski Przewodniczący RDS, Przewodniczący OPZZ poinformował, że w 

ubiegłym tygodniu skierował do Premiera RP oraz Prezydenta RP pisma dotyczące 

przekazywania projektów aktów prawnych do Rady Dialogu Społecznego. 

Waldemar Lutkowski FZZ poinformował, że Forum Związków Zawodowych wstrzyma się 

od głosowania nad przedmiotową Uchwałą strony społecznej z powodu braku formalnych 

konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Zaznaczył, że w projekcie Uchwały powinny znaleźć 

się zapisy dotyczące działań finansowych, w celu złagodzenia negatywnych skutków 

transformacji sektora elektroenergetycznego, ze szczególnych uwzględnieniem utrzymania       i 

tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gmin na których obecnie działają likwidowane w 

przyszłości przedsiębiorstwa. 
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Leszek Miętek OPZZ zaznaczył, że kwestie poruszone przez przedmówcę będą przedmiotem 

prac na najbliższym posiedzeniu Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku 

pracy. Dodał, że stanowisko na Zespole zostało przyjęte jednomyślnie.   

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził istnienie kworum,  niezbędnego 

do podjęcia wiążących uchwał. 

 

Przebieg głosowania 

Strona Liczba osób 

uprawnionych 

do głosowania 

Głos ZA Głos WSTRZYMUJĄCY 

SIĘ 

Głos PRZECIW 

Pracowników 21 16 5  

Pracodawców 17 17   

 

Uchwała nr 103 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w 

sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska  (nr UA7 w wykazie prac 

legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), została przyjęta. 

 

Ad. 1 

Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i 

Środowiska przedstawił informację na temat Polityki energetycznej Polski do 2040 r. w 

kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, pakietu „Gotowi na 55” i deklaracji wynikających 

z COP26. Powiedział, że pakiet propozycji legislacyjnych „Gotowi 55” zapowiada szereg 

działań na rzecz transformacji polskiej gospodarki. Odnosi się do realizacji celu redukcji emisji 

gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. Celem nowych rozwiązań jest między 

innymi zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w krajowym zużyciu energii. 

Zaznaczył, że konsekwencje realizacji pakietu „Gotowi 55” dla polskiego ciepłownictwa są 

znaczące, dlatego Polska stoi przed wyzwaniem przedstawienia partnerom unijnym specyfiki 

polskiego rynku ciepłowniczego. Polski Rząd konsekwentnie podkreśla, że w pakiecie nie ma 

miejsca na te elementy, które będą miały negatywny wpływ na budowanie konkurencyjności 

polskiej gospodarki. Zwrócił szczególną uwagę na konieczność zapobiegania ryzyku ubóstwa 
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energetycznego. Odniósł się do deklaracji przyjętych na COP26 i powiedział, że prezydencja 

brytyjska kontynuuje tradycję rozpoczętą przez Polskę na COP w Katowicach dotyczącą 

przyjęcia deklaracji politycznych, podkreślających znaczenie działań w kontekście realizacji 

celów porozumienia paryskiego. Zaproponowano deklarację, która podkreśla konieczność 

zapewnienia sprawiedliwej transformacji energetycznej. Odniósł się do deklaracji COP26 w 

zakresie stopniowego wycofywania energii węglowej podkreślając, że jest to wyraz 

konsekwentnego wdrażania kierunków, które zostały wskazane w polityce energetycznej,  nie 

wykluczającej możliwości realizacji zadań określonych w umowie społecznej. 

 

Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przedstawiając 

stanowisko Ministerstwa zaznaczył, że transformacja energetyczna musi odbyć się w sposób 

maksymalnie sprawiedliwy. Zwrócił uwagę na brak równości Polski z innymi krajami UE w 

kontekście celów klimatycznych wyznaczanych przez Komisję Europejską. Zaakcentował, że 

zaplanowane działania nie mogą odbyć się kosztem polskiej gospodarki bez uwzględnienia 

specyfiki rodzimego rynku. 

Dorota Zawadzka -Stępniak Konfederacja Lewiatan, zwróciła uwagę na Prawo 

klimatyczne, które weszło życie w lipcu 2021 r., wprowadzające prawnie wiążące 

zobowiązanie celu neutralności klimatycznej, jak również cel redukcji gazów cieplarnianych 

55 % do 2030 roku na poziomie UE. Pakiet „Gotowi 55” jest narzędziem, które ma zrealizować 

wiążące cele. Konfederacja Lewiatan podziela dążenie polskiego rządu do realizacji ambitnych 

celów polityki klimatycznej, czyli gruntownej transformacji gospodarki i społeczeństwa, 

zmierzającej do sprawiedliwej, ekologicznej i dostatniej przyszłości. Zaznaczyła, że zakres 

spraw zawartych w pakiecie „Gotowi 55” jest bardzo szeroki. Natomiast ważną kwestią dla 

przedsiębiorców jest utrzymanie konkurencyjności gospodarki i przemysłu, jako podstawy do 

wdrażania efektywnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i społecznych. 

Podkreśliła zróżnicowanie struktury gospodarek państw członkowskich. Zaapelowała do Rządu 

o utworzenie konsekwentnej, horyzontalnej i kompleksowej strategii transformacji polskiego 

przemysłu, jak również polskiego sektora energetycznego. Odniosła się do nadal obowiązującej 

ustawy tzw. 10 h, oraz kontrowersyjnego rozporządzenia dotyczącego oceny wniosków w 

postępowaniach rozstrzygających, czyli zezwoleń, które pozwalają lokować nowe farmy 

wiatrowe na morzu. Zwróciła uwagę na pilną potrzebę zapewnienia środków na finansowanie 

planowanych zmian. Postulowała, aby polski Rząd w strategii negocjacyjnej omawianego 

pakietu podkreślił, że gaz jest ważnym paliwem przejściowym dla Polski. Zapytała Pana 

Ministra o zakres negocjacji polskiego rządu w odniesieniu do pakiety „Gotowi 55”. 
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Jakub Bińkowski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, powiedział, że w dyskusji o 

transformacji energetycznej brakuje jasnej i przekonującej analizy propozycji rządowych z 

punktu widzenia konkurencyjności gospodarek polskiej i europejskich, jak również 

skoncentrowania na  racjonalnych i przemyślanych celach. Dodał, że oczywistym jest kierunek 

zwiększania udziału OZE, w krajowym zużyciu energii. Poddał pod rozwagę rozważenie takich 

mechanizmów, jak wspólne zakupy gazów, w ramach UE. Odniósł się również do 

nieokreślonego statusu energii atomowej, która powinna być sklasyfikowana, jako zielone 

źródło energii. Zwrócił uwagę na rosnące ceny energii, które w znaczący sposób dotykają 

polskie gospodarstwa domowe oraz mają wpływ na konkurencyjność polskiego rynku.  

Jarosław Grzesik NSZZ „Solidarność” powiedział, że jest rozczarowany przedstawionym 

stanowiskiem strony rządowej, ponieważ w wystąpieniu zabrakło wielu istotnych informacji. 

Zwrócił uwagę, że pakiet „Gotowi na 55” nie został poddany szerokim konsultacjom 

społecznym. NSZZ „Solidarność” apeluje o przedstawienie analiz, które będą uwzględniały 

skutki ekonomiczne, gospodarcze i społeczne planowanych rozwiązań w Zielonym Ładzie. 

Przedstawił Uchwałę NSZZ „Solidarność”, która krytykuje założenia pakietu „Gotowi 55”. 

Przyjęcie i wdrożenie pakietu w Polsce doprowadzi do kryzysu polskiej gospodarki i zubożenia 

społeczeństwa. Odniósł  się do wzrostu cen energii i planowanych zmian, które doprowadzą do 

przekroczenia progu ubóstwa energetycznego wielu polskich rodzin. Zwrócił uwagę na   

stwierdzenie, że gaz powinien być paliwem przejściowym i powiedział, że nie ma możliwości 

przygotowania odpowiedniej infrastruktury. Wskazał na zagrożenie uzależnienia polskiej 

gospodarki od zewnętrznych źródeł energii.  

Dariusz Trzcionka Forum Związków Zawodowych powiedział, że pakiet „Gotowi 55” nie 

uwzględnia zagrożeń wynikających z jego wprowadzenia. Zaapelował o utrzymanie stabilnych 

i stałych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Polska nie jest w stanie zapewnić 

bezpieczeństwa energetycznego opierając się na niepewnych źródłach wytwarzania energii 

elektrycznej. Poprosił o zapewnienie, że takim bezpiecznych źródłem jest fotowoltaika, czy 

energia pochodząca z wiatraków. Firmy nie są wstanie ponieść tak dużych kosztów, 

związanych z pozyskaniem energii elektrycznej do wytwarzania swoich produktów. Polska 

gospodarka uzależniona jest od innych źródeł, niż gaz. Należy promować technologie, które 

pozwalają wytwarzać czystą energię elektryczną z węgla. Omawiany pakiet doprowadzi do 

pogłębienia ubóstwa energetycznego. 

Janusz Steinhoff BCC powiedział, że plan przekształcenia sektora energetycznego jest dużym 

wyzwaniem gospodarczym dla Polski.  Wskazał na rosnące koszty emisji dwutlenku węgla 

CO2 – 80 euro za tonę. Polska jest na drugim miejscu na świecie pod względem przypadającego 
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poziomu emisji na jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej. Wskazał na te elementy, 

które negatywnie oddziaływają na ceny energii elektrycznej oraz potrzebę nowelizacji 

dokumentu Polityka Energetyczna Państwa. Polska przyjęła zobowiązania, które kompensują 

z polityką klimatyczną UE. Zaznaczył potrzebę przyspieszenia prac w zakresie stopniowego 

wycofywania energii węglowej, natomiast przejściowo należy oprzeć się na gazie ziemnym. 

Należy wspierać w oparciu o środki unijne tworzenie odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Przedstawił potencjał energii wiatrowej na morzu oraz na lądzie, jak również na sukcesy w 

fotowoltaice. Bezpieczeństwo energetyczne kraju trzeba wspierać źródłami gazowymi. 

Wysokie koszty energii elektrycznej będą rzutowały na poziom życia obywateli, dlatego należy 

wprowadzić mechanizmy w ramach polityki społecznej chroniące najuboższych.  

Dariusz Potyrała OPZZ na wstępie swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że Ministerstwo 

Aktywów Państwowych odpowiada za transformację spółek energetycznych i górnictwa 

węglowego. Powiedział, że na Śląsku została zawarta umowa społeczna i strona związkowa 

czeka na jej realizację. Odniósł się do braku systemowego podejścia do konsultacji projektu 

NABE, czyli Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Nawiązał do pakietu 

„Gotowi na 55”, który zakłada weryfikację wielu unijnych dyrektyw, co będzie miało wpływ 

na weryfikację wielu polskich rozwiązań prawnych.  

  

Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz Związek Rzemiosła Polskiego, zwróciła uwagę, że 

zasiadający w Radzie partnerzy społeczni reprezentują różne grupy robocze, dlatego 

pojawiające się głosy w dyskusji są tak skrajne. W projektowaniu dalszych działań należy 

przede wszystkim zaangażować partnerów społecznych w celu wypracowania konsensusu, 

który będzie uwzględniał interesy wszystkich stron. Wyraziła rozczarowanie, że polityka 

energetyczna Polski w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, pakietu „Gotowi na 55” i 

deklaracji wynikających z COP26 została przedstawiona tak skrótowo. Powiedziała, że ZRP 

postuluje, aby jak najszybciej stworzyć warunki do budowy farm wiatrowych na lądzie, 

ponieważ może się to przyczynić do zwiększenia udziałów OZE. Zaznaczyła potrzebę 

wypracowania systemu dotyczącego stopniowego wycofywania energii węglowej, zwracając 

uwagę na potrzeby ludzi, którzy pracują w tej branży. Partnerzy społeczni powinni 

zaangażować się w proces przebranżowienia tych pracowników. Związek Rzemiosła Polskiego 

jest gotowy przedstawić pakiet rozwiązań w tym zakresie. Jej zdaniem w wypowiedziach strony 

rządowej zabrakło analizy wpływu sektora energetycznego na środowisko i zdrowie ludzi. 

Dodała, że planowanie działania należy przeprowadzić w taki sposób, aby zminimalizować 

negatywne skutki dla konsumentów, domowników oraz przedsiębiorców. Przy realizacji 
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polityki energetycznej Polski nie należy skupiać się tylko i wyłącznie na dużych 

przedsiębiorstwach. Wyraziła obawy dotyczące roli sektora MŚP w tej transformacji 

energetycznej.  

 

Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska powiedział, że ze 

względu na rozpoczynające się o 14.00 posiedzenie Sejmu będzie musiał opuścić posiedzenie. 

Zawnioskował o przełożenie punktu 3 porządku obrad dotyczącego Informacji Rządu w 

sprawie realizacji Uchwały nr 100 strony pracodawców i strony pracowników Rady Dialogu 

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

odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw wdrażającej dyrektywę UE o 

Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP) na kolejne posiedzenie plenarne Rady.  

Andrzej Radzikowski Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, OPZZ przychylił się do 

wniosku, z uwagi na fakt, że punkt wymaga pogłębionej dyskusji uwzględniającej stanowiska 

partnerów społecznych.  

Leszek Miętek OPZZ odniósł się do spotkania członków Zespołu problemowego ds. polityki 

gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z Panem Ministrem Jackiem Ozdobą. 

Powiedział, że podczas dyskusji zabrakło rozmowy na temat końcowych zapisów projektu 

ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz 

niektórych innych ustaw wdrażającej dyrektywę UE o Rozszerzonej Odpowiedzialności 

Producentów (ROP). Nawiązał do zobowiązania Pana Ministra, aby przez konsultacjami 

międzyresortowymi, a rządem odbyło się spotkanie z przedstawicielami członków Zespołu.  

Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedział, że 

zobowiązanie dotyczyło przekazania przedmiotowego projektu ustawy członkom Zespołu, a 

nie spotkania przed konsultacjami międzyresortowymi.  

Powiedział, że strona rządowa odniosła się szczegółowo do uwag partnerów społecznych. 

Spotkanie, które mogłoby się odbyć w styczniu 2022 roku będzie   uwzględniało stanowiska 

poszczególnych resortów, a kierownictwo resortu będzie mogło przedstawić najbardziej 

zaktualizowaną wersję projektu. Podkreślił, że obecny projekt ustawy uwzględnia cześć 

kluczowych uwag zgłaszanych przez partnerów społecznych.  

Andrzej Radzikowski Przewodniczący RDS,  OPZZ powiedział, że najwięcej uwag 

partnerów społecznych dotyczyło poziomu prowadzenia dialogu społecznego oraz konsultacji 

społecznych omawianego projektu.  

Leszek Miętek OZZ odpowiedział, że warto odsłuchać nagranie ze spotkania w którym padają 

wspomniane zobowiązania wyrażone przez Pana Ministra Jacka Ozdobę.  
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Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyraził zrozumienie 

wobec skrajnych uwag dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej 

dyrektywę UE o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP), jednak Ministerstwo 

odniesie się do nich po analizie, która wymaga czasu. Zaapelował o wzajemny szacunek. 

Ponowił propozycję styczniowego spotkania. 

 

Uzgodniono: 

Przeniesienie punktu 3: Informacja Rządu w sprawie realizacji Uchwały nr 100 strony 

pracodawców i strony pracowników Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o 

zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych 

innych ustaw wdrażającej dyrektywę UE o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów 

(ROP)  do porządku obrad na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w styczniu               

2022 r.  

 

Ad. 1  

Dariusz Potyrała OPZZ kontynuując swoją poprzednią wypowiedź zaapelował o konsultację 

z Radą Dialogu Społecznego całego pakietu rozwiązań w zakresie transformacji energetycznej 

Polski. Dodał, że sprawiedliwa transformacja odnosi się nie tylko do kwestii finansowych, ale 

również do dialogu społecznego oraz obywatelskiego. Partnerzy społeczni chcą brać czynny 

udział w procesie tworzenia planowanych zmian, które muszą być akceptowalne społecznie. 

Odniósł się do umowy społecznej dotyczącej górnictwa węgla kamiennego.  

Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych odpowiedział, 

że Ministerstwo prowadzi dialog z Komisją Europejską na temat tego, że umowa społeczna 

zawarta w Polsce jest korzystna i sprawiedliwa. Podziękował za głosy partnerów społecznych 

wyrażone w dyskusji. Podkreślił jeszcze raz, że transformacja energetyczna nie może oznaczać 

utraty konkurencyjności polskiej i europejskiej gospodarki oraz ubóstwa energetycznego.  

 

Jerzy Kozicz Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców podkreślił, że Polska powinna 

przekonać Komisję Europejską, że jest spekulacja na uprawnieniach emisji CO2 oraz zapewnić 

powrót do uzasadnionego ekonomicznie poziomu. Odniósł się do noweli ustawy o 

rekompensatach dla branż energochłonnych i wyraził oczekiwanie, że Ministerstwo Rozwoju 

obejmie je patronatem, a prace w tym zakresie przyspieszą. Nawiązał również do spekulacji 

dotyczących zielonych certyfikatów. Powiedział, że OZE nie będzie konkurować z energią 
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węglową, ale bez odpowiednich działań Polskę czeka za kilka lat blackout czyli przerwy w 

dostawie prądu. Przed Polską stoi wyzwanie  cywilizacyjne i gospodarcze, aby Polska mogła 

się rozwijać i stać się potęgą przemysłową Europy.  

Waldemar Lutkowski FZZ powiedział, że Polska powinna mieć już przygotowany, 

szczegółowy plan działania, by do 2050 roku osiągnąć neutralność pod względem emisji 

dwutlenku węgla. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o kontynuację dyskusji 

w tym zakresie na kolejnych posiedzeniach. Zaznaczył, że nie może dojść do wyłączania 

poszczególnych bloków energetycznych. Rząd powinien przedstawić dokładną ścieżkę 

działania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W Polsce brakuje 

alternatywnych źródeł energii z OZE, które wypełni tęlukę. Zaapelował do strony rządowej o 

poważne traktowanie partnerów społecznych. Stanowisko strony rządowej dotyczące 

transformacji energetycznej powinno być jasne, precyzyjne i szczere.  

Andrzej Radzikowski Przewodnicząca RDS, Przewodniczący OPZZ, powiedział, że 

dokument Polityka energetyczna Polski nie jest już aktualny i wymaga przeglądu 

uwzględniającego zmieniające się otoczenie. Zwrócił uwagę na brak konsekwencji w kwestii 

odnawialnych źródeł energii (OZE), ponieważ zwiększanie tej energii w miksie zmniejszy 

opłaty za CO2. 

…Powiedział o napływających wnioskach o zajęcie się problemami przemysłu budowlanego 

w ramach Rady Dialogu Społecznego.   

Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i 

Środowiska odpowiedział na uwagi partnerów społecznych. Podzielił wyrażone opinie na trzy 

kategorie, które były związane po pierwsze z kryzysem na rynku energii, po drugie z 

transformacją energetyczną Polski oraz rozmów prowadzonych z Komisją Europejską. Na 

początku swojej wypowiedzi powiedział, że kryzys widoczny jest na rynku  ETS oraz na rynku 

gazu. Dodał, że Polska prowadzi rozmowy z KE na temat specyfiki polskiego rynku energii, 

ponieważ sytuacja poszczególnych rynków europejskich wygląda inaczej. W Polsce wpływ 

ETS na ceny energii jest dużo większy, ze względu na miks energetyczny. Odniósł się do 

rozmów na poziomie unijnym i powiedział o pomyśle niektórych Państw Członkowskich na 

temat wspólnych zakupów gazu w ramach UE. Powiedział o propozycji strony rządowej o 

wykorzystaniu istniejących magazynów gazu, które nie są w pełni spożytkowane. Dodał, że w 

kompetencjach Komisji Europejskiej jest badanie zachowania dominującego dostawcy na 

rynku, Gazpromu, i instrumentalizacja dostaw gazu do celów politycznych. Zachowania 

Gazpromu powinny być przedmiotem dochodzenia ze strony KE. Nawiązał również do kwestii 

dotyczących transformacji energetycznej Polski oraz PEP2040 i powiedział, że PEP2040 
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wyznacza pewne kierunki, ale rzeczywistość weryfikuje pewne założenia dlatego też, jeżeli 

zajdzie taka potrzeba, dokument zostanie zaktualizowany. Wyraził zadowolenie, że zdaniem 

wszystkich stron dialogu społecznego transformacja energetyczna powinna być sprawiedliwa i 

jest konieczna dla zapewnienia konkurencyjności naszego przemysłu. Powiedział o 

wyzwaniach związanych z integracją większej ilości OZE dla stabilności systemu. Dodał, że w 

PEP2040 zakładano rozwój źródeł gazowych w takim stopniu w jakim one są konieczne dla 

stabilności systemu oraz biorąc pod uwagę inwestycje w dywersyfikację dostaw. Zaznaczył, że 

polski system energetyczny nie może polegać tylko i wyłącznie na importowanej energii. 

Zgodził się z głosami, że kluczowa dla procesu transformacji energetycznej będą inwestycje w 

rozwój nowych stabilnych źródeł energii. Zaapelował o poważne podejście do planowanych 

nowych inwestycji w tym zakresie. Odniósł się do uwag dotyczących SMR i powiedział, że jest 

to obiecująca technologia, która ma potencjał i wzbudza duże zainteresowanie przemysłu 

energochłonnego. Ponadto nawiązał do uwag partnerów społecznych dotyczących sposobu 

konsultacji publicznych prowadzonych przez instytucje unijne i zgodził się, że strona Polska 

ma zastrzeżenia w tym zakresie. Odniósł się do wypracowanego trybu prowadzenia konsultacji 

projektów aktów prawnych ze stroną społeczną w Polsce. Nawiązał do uwag strony społecznej 

w zakresie akceptowalności i jakości propozycji legislacyjnych przedstawianych przez KE i 

powiedział ze Rząd Polski będzie pracował nad tym, aby Komisja Europejska uwzględniła 

każdą propozycję rozwiązań, które będą korzystne dla Polski. Odniósł się do pytania o analizę 

skutków społecznych procesu transformacji energetycznej, a w szczególności pakietu „Gotowi 

na 55” i powiedział że pewne analizy zostały przedstawione przez Komisję Europejską. Strona 

rządowa w rozmowach z KE podnosi, że nie są one pełne i brakuje wpływu skutków 

przyspieszonego tempa transformacji, uwzględniających sytuację poszczególnych państw. W 

brakujących obszarach strona rządowa będzie prosić o uzupełnienie danych. Powiedział, że 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz  z Ministerstwem Rozwoju pracuje nad strategią 

długoterminową, która będzie szczegółowo pokazywać wpływ zmian na sektor energetyczny, 

jak również wskaźniki dla całej gospodarki do 2050 roku. Podziękował partnerom społecznym 

za ciekawą, pogłębioną dyskusję.  

Dariusz Potyrała zapytał, do kogo mają zwrócić się górnicy oraz energetycy w sprawie 

propozycji KE dot. metanu, które ich bezpośrednio dotyczą. Poprosił o wskazanie, gdzie można 

znaleźć oficjalne stanowisko strony rządowej wobec pakietu „Gotowi na 55” i szczegółowych 

rozwiązań w nim zawartych.  

Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i 

Środowiska odpowiedział, że propozycja KE w tym zakresie nie została jeszcze 
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opublikowana. Ministerstwo , ściśle współpracuje z Ministerstwem Aktywów Państwowych, 

który odpowiada za górnictwo zarówno pod względem nadzoru właścicielskiego jak i pod 

względem regulacji dotyczących tego sektora.. Powiedział, że pakiet „Gotowi na 55” zawiera 

szereg propozycji za które odpowiadają różne Ministerstwa. 

 

Andrzej Radzikowski, Przewodniczący RDS, Przewodniczący OPZZ, powiedział, że 

kwestie związane z wdrażaniem Zielonego Ładu i dokumentami towarzyszącymi są jednym z 

ważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi polska gospodarka. Rada Dialogu Społecznego 

powróci do dyskusji w przyszłym roku. Poinformował, że Pan Prezydent Andrzej Duda wyraził 

wolę powrotu do tradycji corocznych spotkań z Radą Dialogu Społecznego.  

Dziękując zebranym za udział, zakończył posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego. 

 

 

Andrzej Radzikowski 

/-/ 

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego 

Sporządziła 

Katarzyna Miroszewska 

Biuro Rady Dialogu Społecznego 


