
Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego  
w dniu 01 lutego 2022 r.  

 

W dniu 1 lutego 2022 roku, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, 

odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone analizie sytuacji na 

rynku pracy po dwóch latach pandemii.  

Prezydent RP Andrzej Duda otwierając posiedzenie powiedział, że cieszy się, że to właśnie  

w Pałacu Prezydenckim zostanie zainaugurowany kolejny rok pracy Rady Dialogu 

Społecznego. „Cieszę się, że jesteśmy razem i po dwóch latach, kiedy nie było posiedzenia 

plenarnego z moim uczestnictwem, możemy dyskutować o sprawach ważnych.” Podkreślił, że 

od początku pandemii zdawano sobie sprawę, że jednym z największych zagrożeń dla 

gospodarki będzie upadek firm oraz wzrastające bezrobocie. Dodał, że strona rządowa 

podejmowała działania legislacyjne, które służyły ratowaniu polskiej gospodarki i powiedział, 

że „dzisiaj z perspektywy dwóch lat, trzeba to powiedzieć jasno, w ogromnym stopniu się to 

udało i to jest z całą pewnością sukces.” Powołał się na dane GUS, które wskazują na wzrost 

gospodarczy 5,7% podkreślając, że jest do bardzo dobry wynik, a dużym sukcesem jest stabilna 

stopa bezrobocia. "To, że bezrobocie praktycznie nie wzrosło jest chyba naszym największym 

sukcesem" – dodał. Podziękował przedsiębiorcom za odpowiedzialną podstawę w czasie 

pandemii, która pozwoliła uratować i utrzymać miejsca pracy.  

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Andrzej Radzikowski podziękował za przyjęcie 

inicjatywy spotkania z Radą Dialogu Społecznego. Podkreślił, że dialog społeczny ma trudną 

do przecenienia rolę w budowaniu demokratycznego państwa i poprawie życia Polaków. 

Podkreślił, że Rada w 2022 roku planuje zająć się kwestiami: epidemii, inflacji, wdrażania 

Polskiego Ładu w "niektórych jego elementach" i polityką klimatyczną. 

Następnie Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej Wiceprzewodnicząca Rady 

Dialogu Społecznego omówiła aktualną sytuację rynku pracy w Polsce. Wskazała na zmiany, 

które zaszły w Polsce w czasie walki z pandemią. Zaznaczyła szybką interwencję Państwa, 

troskę o zdrowie i życie obywateli oraz interwencję finansową państwa, by ratować miejsca 

pracy. Zwróciła uwagę, że Polska stoi przed wyzwaniem szybkiego powrotu do intensywnego 

rozwoju gospodarki. Podała, że w Polsce odsetek osób aktywnych zawodowo w przedziale 

wiekowym 15-64 wynosi 71% i jest to wzrost o 0,4%. Natomiast wskaźnik zatrudnienia w tym 

przedziale wiekowym w Polsce jest wyższy, niż w UE i wynosi 68,7%, a w Unii jest to 67,6%. 



Poinformowała, że współczynnik stopy bezrobocia w kraju wynosi 3,2% i podkreśliła, że stopa 

bezrobocia zmieniła się na korzyść względem roku 2019. Dodała, że Polska od kilku miesięcy 

jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Podziękowała 

również Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za inicjatywę dodatku solidarnościowego.  

W swojej wypowiedzi odniosła się również do działania Publicznych Służb Zatrudnienia, które 

obsłużyły w czasie pandemii ponad 2,5 mln osób. Zaznaczyła, że strona rządowa wprowadza 

rozwiązania, które mają podnieść standardy życia obywateli.  

Na początku wystąpień strony społecznej, strona pracodawców przedstawiła wspólne oświad-

czenie, w którym odniosła się do potrzeby dyskusji o Polskim Ładzie na forum Rady. Podkre-

ślono we wspólnym komunikacie, że dialog społeczny między rządem, związkami zawodo-

wymi i pracodawcami powinien uwzględniać kwestie kluczowe dla zarządzania publicznego 

oraz interesów pracowników i pracodawców. Pracodawcy podkreślili, że zależy im na tym, aby 

dialog społeczny nie sprowadzał się do fasadowych spotkań i dyskusji, musi uwzględniać on 

tematy kluczowe dla społeczeństwa i gospodarki. 

Ponadto strona pracodawców zgodziła się, że dzięki tarczom antykryzysowym oraz wysiłkom 

firm udało się uniknąć kryzysu na rynku pracy. W przebiegu dyskusji pracodawcy zwracali 

uwagę na znaczenie elastyczności rynku pracy oraz panujące trendy technologiczny i demogra-

ficzny. Strona pracodawców dobrze oceniła zmiany legislacyjne w zakresie ustawy o cudzo-

ziemcach.  

Prezydent RP Andrzej Duda zadeklarował chęć udziału w jednym z następnych posiedzeń ple-

narnych Rady, poświęconemu zmianom podatkowym związanym z wprowadzeniem Polskiego 

Ładu. Strona pracowników zgodziła się, że zaprezentowane wskaźniki w zakresie rynku pracy 

są rzeczywiście na dobrym poziomie. Apelowano o formalny powrót nazewnictwa Pracy do 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W przebiegu dyskusji strona związkowa odniosła 

się m.in. do znaczenia dialogu społecznego, w tym konsultowania z Radą kluczowych projek-

tów aktów prawnych oraz segmentacji rynku pracy i walki z umowami tzw. „śmieciowymi”. 

Wskazano również na problem zmniejszenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwaranto-

wanych Świadczeń Pracowniczych  

Kolejne posiedzenie plenarne zaplanowano jeszcze w lutym 2022 roku. 

  


