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Protokół 

z posiedzenia Zespołu problemowego ds.  budżetu,  wynagrodzeń 

i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego 

z dnia 8 września 2021 r. 

 

Miejsce posiedzenia: Wideokonferencja 

Przewodniczący: Jacek Męcina, Przewodniczący Zespołu problemowego ds. budżetu, 

wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, Konfederacja Lewiatan.  

W posiedzeniu wzięli udział: Pan Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Finansów; Pani Barbara Socha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki 

Społecznej; Pan Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Pan Jan 

Sarnowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; eksperci; członkowie Zespołu oraz 

zaproszeni goście.  

Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Kontynuacja dyskusji na temat projektu ustawy budżetowej na 2022 rok oraz projektu 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 
2022. 

2. Sprawy różne. 

 

Jacek Męcina, KL powitał uczestników posiedzenia Zespołu. Przypomniał, że w dniu 

9 września 2021 r. upłynie termin przekazania przez stronę pracowników i stronę pracodawców 

Rady Dialogu Społecznego stanowiska w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2022. 

Poinformował o nieprzekazaniu przez partnerów społecznych kwestii do ewentualnego 

wypracowania wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu. 

Przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia.  

Strony jednogłośnie zaakceptowały proponowany porządek obrad posiedzenia.  
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Ad. 1  

Jacek Męcina, KL przypomniał o przekazaniu wniosków oraz pytań partnerów społecznych 

w zakresie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok do Ministerstwa Finansów. Poprosił 

o odniesienie się przez resort. 

Marek Skawiński, MF poinformował o przekazaniu przez Departament Budżetu Państwa 

w Ministerstwie Finansów odpowiedzi na pytania partnerów społecznych.  

Norbert Kusiak, OPZZ w nawiązaniu do posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń 

i świadczeń socjalnych RDS w dniu 2 września 2021 r. zapytał o ostateczną decyzję rządu 

dotyczącą wycofania się z propozycji wzrostu wynagrodzeń osób sprawujących funkcje 

w zarządach Spółek Skarbu Państwa. Odniósł się do uwzględnienia w projekcie ustawy 

budżetowej wydatków na zakup czołgów za kwotę ponad 20 mld zł.  

Antoni Kolek, PRP zapytał o uzasadnienie deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 

2,8%. Prośbę o informację uzasadnił pracami nad Polskim Ładem oraz KPO. Nawiązał do 

kwestii zmiany w zakresie składki zdrowotnej oraz jej wpływu na finanse Narodowego 

Funduszu Zdrowia.  

Katarzyna Zimmer-Drabczyk, NSZZ „Solidarność” poruszyła problematykę związaną ze 

zmianą propozycji dotyczącej składki zdrowotnej wynikającą z Polskiego Ładu, odnosząc się 

do ewentualnych zmian w budżecie państwa. Poprosiła o przedstawienie kwestii wzrostu 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, mówiąc o załączniku nr 6 zawierającym 

wzrosty wynagrodzeń. Zapytała o możliwość przełożenia wspomnianych wzrostów o 4,4% 

w całym funduszu wynagrodzeń.  

Sebastian Skuza, MF poinformował o przekazaniu przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 

uwagi na temat nieuwzględnienia wzrostu wynagrodzeń osób sprawujących funkcje 

w zarządach Spółek Skarbu Państwa. Powiedział o planowanych wydatkach związanych 

z zakupem czołgów już w 2021 r., które będą finansowane ze środków Funduszu Modernizacji 

Sił Zbrojnych. Wskazał, że w deficycie sektora finansów publicznych przewidywanego na 

poziomie 2,8% PKB znajdują się wszystkie środki uwzględnione w general government. 

Nawiązał do trwających prac w zakresie kształtu  składki zdrowotnej, jedocześnie podkreślając, 

że w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia nie uwzględniono planowanych 

w Polskim Ładzie zmian. Zapewnił o dodatnim wpływie projektowanych zmian. W kontekście 

załącznika nr 6 do projektu ustawy budżetowej na rok 2022 podkreślił, że zapisano wzrost 
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wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 4,4% przy jednoczesnym otwarciu 

funduszu nagród w wysokości 3% oraz uwzględnieniu skutków przechodzących wynikających 

ze zmian regulacyjnych.  

Jacek Męcina, KL zwrócił uwagę na wpływ Polskiego Ładu na dochody budżetu państwa, 

a także ogólną kondycję gospodarki. Poinformował o braku możliwości wypracowania 

wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Zespołu w sprawie projektu 

ustawy budżetowej na rok 2022.  

Monika Bolek, ZRP zapytała o uzasadnienie likwidacji karty podatkowej dla osób 

zakładających działalność gospodarczą.   

Sebastian Skuza, MF podkreślił, iż w systemie podatkowym funkcjonują inne, równie 

atrakcyjne formy opodatkowania małych przedsiębiorców. W tym kontekście zwrócił uwagę 

na ryczałt, w którym rozszerzono zakres włączenia zawodów i działalności gospodarczych, 

a także podniesiono wysokość limitu przychodów do 2 mln euro.  

Jacek Męcina, KL podziękował uczestnikom spotkania i zakończył posiedzenie Zespołu. 

 

 

Jacek Męcina 

/-/ 

Przewodniczący Zespołu 

 
Sporządziła  
Aleksandra Kowalczyk 
Biuro Rady Dialogu Społecznego  


