
 

 

 

 

Protokół  

z posiedzenia Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS 

z dnia 19 września 2018 r. 

 

  

Miejsce posiedzenia: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 

Przewodniczący: Zbigniew Żurek, Przewodniczący Zespołu problemowego ds. rozwoju 

dialogu społecznego RDS. 

Uczestnicy posiedzenia: Członkowie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu 

społecznego RDS oraz eksperci. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad:  

1. Otwarcie dyskusji nad przyszłością dialogu społecznego w świetle ostatnich wydarzeń 

oraz zmian legislacyjnych. 

2. Sprawy różne. 

Przewodniczący Zbigniew Żurek, BCC przywitał członków Zespołu oraz ekspertów, 

a następnie przedstawił tematykę posiedzenia.  

 

Ad.1 

Jan Stefanowicz, BCC wniósł o przeniesienie dyskusji na kolejne posiedzenie Zespołu.  

Barbara Surdykowska, Ekspert NSZZ „Solidarność” powiedziała, iż z uwagi na inne 

obowiązki przedstawiciele NSZZ „Solidarność” nie mogli uczestniczyć w posiedzeniu.  

Przewodniczący Zbigniew Żurek, BCC poparł wniosek Pana Jana Stefanowicza, BCC. 

Zaproponował by dyskusja na temat przyszłości dialogu była kontynuowana na kolejnym 

posiedzeniu, w obecności wszystkich członków Zespołu.  

 

W posiedzeniu uczestniczyło 7 osób: przedstawiciele BCC, OPZZ, ZRP, Konfederacji 

Lewiatan, Ekspert NSZZ „Solidarność” oraz reprezentanci Departamentu Dialogu 

i Partnerstwa Społecznego MRPiPS.   

 



Ad.2 

Przewodniczący Zbigniew Żurek, BCC zaapelował do członków Rady Dialogu Społecznego, 

a w szczególności do członków Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego by 

zastanowić się nad oceną stanu dialogu społecznego w Polsce. Dodał, że to Prezydium RDS 

zdecydowało o rozpoczęciu dyskusji nad przyszłością dialogu społecznego w świetle ostatnich 

wydarzeń oraz zmian legislacyjnych na forum Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu 

społecznego.  

Barbara Surdykowska, Ekspert NSZZ „Solidarność” w imieniu członków Zespołu ze 

strony NSZZ „Solidarność” zwróciła się o przejrzyste formułowanie tematów zawartych 

w agendzie spotkania.   

Przewodniczący Zbigniew Żurek, BCC stwierdził, iż członkowie Zespołu mają prawo 

zaproponować własne punkty, które zostaną uwzględnione w porządku obrad posiedzenia.  

Jan Stefanowicz, BCC powiedział, że kwestią do przedyskutowania w ramach 

zaproponowanego tematu powinna być reprezentatywność organizacji. Istotna jest także 

refleksja nad dalszą rolą Rady Dialogu Społecznego.  

Michał Lewandowski, OPZZ poinformował o stanowisku Prezydium OPZZ z lipca 2018r. 

w sprawie załamania dialogu społecznego. Dodał, że stanowisko może zostać wykorzystane 

podczas dyskusji na kolejnym posiedzeniu Zespołu.  

Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan powiedział, że dostrzega potrzebę odbycia takiej 

rozmowy z udziałem strony rządowej.  

Przewodniczący Zbigniew Żurek, BCC podsumowując podkreślił, że nie jest jego intencją 

antagonizowanie kogokolwiek, natomiast ważne jest zastanowienie się nad zmianami. 

Zaapelował o frekwencję i merytoryczny udział w posiedzeniach Zespołu problemowego ds. 

rozwoju dialogu społecznego.  

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Zbigniew Żurek, BCC podziękował 

członkom Zespołu oraz ekspertom za przybycie i zamknął posiedzenie. 

                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       Zbigniew Żurek 

                                                                                                                                                       

Sporządziła                                                                                                                               Przewodniczący Zespołu 

Marlena Wiśniewska                                                                                                                              

Biuro Rady Dialogu Społecznego 


