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8 MARCA, NIE TYLKO OD ŚWIĘTA 
 

 
 

 

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu 

Społecznego.  
 

 
 
7 marca br. w siedzibie CPS „Dialog" w Warszawie odbyło się 

posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS). 

OPZZ reprezentował Jan Guz przewodniczący OPZZ, wice-

przewodniczący Rady Dialogu Społecznego i Janusz Gołąb, 

sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego. 
W części pierwszej Prezydium, z udziałem wicepremiera Mateusza 

Morawieckiego, członka Rady Dialogu Społecznego, Mariusza 

Błaszczaka ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, członka 

Rady Dialogu Społecznego i Stanisława Szweda, sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członka Rady 

Dialogu Społecznego, spotkało się z przewodniczącymi (wice-

przewodniczącymi) Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego 

(WRDS). Wśród nich byli m.in. Wiesława Janczak, przewodniczą-

ca Rady OPZZ województwa lubelskiego, przewodnicząca WRDS 

w Lublinie; Jerzy Wiśniewski, przewodniczący Rady OPZZ woje-

wództwa mazowieckiego, przewodniczący WRDS w Warszawie; 

Ireneusz Wiśniewski, przewodniczący Rady OPZZ województwa 

podlaskiego, wiceprzewodniczący WRDS w Białymstoku. Podczas 

spotkania wymieniono doświadczenia z dotychczasowej działalno-

ści RDS i WRDS zarówno merytorycznej jak i organizacyjnej oraz 

finansowanie działalności  WRDS. Omówiono zasady współpracy 

pomiędzy RDS i WRDS. 

W części drugiej Prezydium omówiło zagadnienia związane z 

działalnością i funkcjonowaniem Rady Dialogu Społecznego. 

Przyjęto następujące ustalenia i  decyzje. 

1. Upoważniono Piotra Dudę przewodniczącego RDS do 

wystąpienia do Marszałków Województw o zabezpie-

czenie środków finansowych na działalność WRDS w 

tym zapewnienie obsługi etatowej w 2016 r. oraz do 

premier Beaty Szydło o uzupełniające wsparcie finanso-

we WRDS w bieżącym roku. 

2. Ustalono, że w ustawie budżetowej na rok 2017 powinny 

zostać zagwarantowane wyższe środki finansowe zapew-

niające sprawne funkcjonowanie WRDS. 

3. Przyjęto notatkę z posiedzenia Prezydium RDS w dniu 

18 lutego br. 

4. Podczas posiedzenia plenarnego RDS w dniu 7 kwietnia 

br. jednym z punktów porządku obrad będzie przedsta-

wienie 25 punktowego tzw. plan wicepremiera Mateusza 

Morawieckiego. 
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5. Upoważniono sekretarzy Prezydium RDS do przygoto-

wania w terminie do 20 marca br. szczegółowych zasad 

powoływania, na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o Ra-

dzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego, zespołów do prowadzenia branżowego dia-

logu społecznego. Odpowiedzialny Janusz Gołąb - OPZZ 

6. Podjęto decyzję o objęciu patronatem RDS „VI Europej-

skiego Forum Nowych Idei", którego tematem przewod-

nim jest „Przyszłość pracy. Realia, marzenia, mrzonki". 

Forum odbędzie się w Sopocie 28-30 września br. Jedno-

cześnie upoważniono sekretarzy Prezydium RDS do 

opracowania regulaminu – zasad obejmowania patrona-

tem RDS różnego rodzaju imprez. Odpowiedzialny Zbi-

gniew Żurek – ZP-BCC. 

7. Upoważniono sekretarzy Prezydium RDS do przygoto-

wania projektu uchwały RDS regulującej zasady opinio-

wania projektów ustaw poselskich, prezydenckich i oby-

watelskich. Odpowiedzialny Mateusz Szymański - NSZZ 

"Solidarność" 

8. Upoważniono sekretarzy Prezydium RDS do opracowa-

nia procedur związanych z przygotowaniem wniosków 

dotyczących zlecania ekspertyz na potrzeby RDS i jej ze-

społów problemowych i doraźnego. Odpowiedzialna 

Izabela Opęchowska – ZRP. 

9. Sekretarz Stanu w MRPiPS Stanisław Szwed zobowiązał 

się do przedstawienia do końca m-ca lutego projektu 

zmiany ustawy o związkach zawodowych i innych ustaw 

dostosowującej ją do wyroku Trybunału Konstytucyjne-

go z 2 czerwca 2015 r., który stwierdził na wniosek 

OPZZ, że art. 2 ust. 1 tej ustawy (w zakresie jakim ogra-

nicza wolność tworzenia i wstępowania do związków 

zawodowych osobom wykonującym prace zarobkową) 

jest niezgodny z Konstytucją RP. 

 

 
 

Spotkanie sekretarzy Prezydium RDS odbędzie się w dniu 16 

marca br. o godz. 11.00 w siedzibie CPS „Dialog" w Warszawie. 

Prezydium spotkało się też z dyrektorem Telewizyjnej Agencji 

Informacyjnej ds. publicystyki Michałem Rachoniem odpowie-

dzialnym za programy publicystyczne nadawane w kanale TVP 

Info w tym „Debatę Trójstronną". Podczas spotkania poinformował 

on, że program „Debata Trójstronna" będzie kontynuowany w 

nowej ramówce, choć zmieniona będzie jego formuła. Zmiany 

będą konsultowane z Radą Dialogu Społecznego. Zapowiedział 

otwartość stacji TVP Info na inne propozycje partnerów społecz-

nych, zapraszanie przedstawicieli-ekspertów stron RDS do różnego 

innego typu programów publicystycznych poświęconych omawia-

niu spraw społeczno-gospodarczych będących w zainteresowaniu 

zarówno strony pracowników, pracodawców i strony rządowej. 

Ustalono, że partnerzy społeczni przekażą dyrektorowi Rachoniowi 

listę przedstawicieli-ekspertów, którzy będą mogli być zapraszani 

do programów publicystycznych emitowanych w TVP Info. Dy-

rektor Rachoń prosił o przekazywanie także ważnych informacji z 

terenu (regionów), które mogą być wykorzystywane w przekazie 

medialnym. 
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Zebranie Delegatów Autonomicznego Związku 

Zawodowego Pracowników Narodowego 

Banku Polskiego  
 

 

3-6 marca 2016r. w ośrodku wypoczynkowym NBP w Zakopa-

nem odbyło się zebranie Delegatów Autonomicznego Związku 

Zawodowego Pracowników NBP z udziałem przewodniczącego 

Rady OPZZ województwa mazowieckiego, Jerzego Wiśniew-

skiego. Wiśniewski wraz z przewodniczącym organizacji związ-

kowej NBP, Markiem Kupcem zapoznali zebranych z zasadami 

działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa 

mazowieckiego.W drugim dniu spotkania Paweł Śmigielski, Dy-

rektor Wydziału Prawno - Interwencyjnego OPZZ, przeprowadził 

szkolenie „Mobbing- rozpoznawanie i przeciwdziałanie". Uczest-

nicy szkolenia otrzymali też materiały dotyczące wyżej wymienio-

nej tematyki.W szkoleniu wzięło udział kilkudziesięciu związkow-

ców z całego kraju. 

JD 

 

ZZG w Polsce o przyszłości związku  
 

Kampania sprawozdawczo - programowa Związku Zawo-

dowego Górników w Polsce zbliża się do końca. 4 marca 

obradowali delegaci największego środowiska Kompanii 

Węglowej SA. 

Dzień wcześniej koledzy z przedsiębiorstw robót górniczych 

i budowy szybów również mieli okazję podsumować 2 lata 

pracy obecnej kadencji. W tym tygodniu odbędą się jeszcze 

dwa Środowiska KHW SA oraz Surowców Skalnych i Pia-

sku. Na każdym spotkaniu poruszane są najbardziej istotne 

tematy dla danej grupy zawodowej. Po analizie aktualnej 

sytuacji, mówiono o planach działań w perspektywie kolej-

nych 4 lat w odniesieniu do realnych możliwości i potrzeb 

naszych członków. Jak do tej pory żadne ze środowisk nie 

zanegowało propozycji kierownictwa ZZG w Polsce odno-

śnie konieczności zmiany organizacyjnej funkcjonowania 

związku. Wnoszone są uwagi i propozycje, które będą 

przedstawione na posiedzeniu Rady Krajowej 11 marca, a 

potem na Konferencji Sprawozdawczo-Programowej. 

 

 


