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PLENARNE POSIEDZENIE RDS 
 

Plenarne Posiedzenie Rady Dialogu 

Społecznego 

 
8 czerwca br. odbyło się posiedzenie Prezydium oraz 

Plenarne Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. 

 

W czasie Prezydium podsumowano półroczną pracę Rady 

Dialogu Społecznego, poszczególnych jej zespołów oraz 

wojewódzkich Rad Dialogu. Ustalono, że zespół ds. dialogu 

społecznego przeanalizuje potrzebę nowelizacji ustawy o 

RDS w zakresie - wprowadzenia finansowania ze środków 

publicznych (wzorem organizacji pracodawców) składki do 

międzynarodowych organizacji, do których należą związki 

zawodowe oraz zmiany finansowania WRDS i przekazaniu 

ich prowadzenia wojewodom. Minister Rafalska zapewniła, 

że rząd podejmie działania na rzecz zapewnienia odpowied-

niego finansowania WRDS. 

Członkowie prezydium podkreślili, że niezbędne jest szersze 

nagłaśnianie i upublicznienie działań Rady, a w szczególno-

ści wspólnych stanowisk wypracowanych w zespołach pro-

blemowych RDS. 

W dalszej kolejności dyskutowano o potrzebie wprowadze-

nia do szkół zajęć związanych z funkcjonowaniem rynku 

pracy, prawa pracy oraz dialogu społecznego i roli partne-

rów społecznych. Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej 

Radzikowski przypomniał, że Rada OPZZ- 3 czerwca przy-

jęła wniosek w tej sprawie Ustalono, że zespół ds. dialogu 

społecznego przygotuje projekt dokumentu, który zostanie 

przekazany Minister Edukacji Annie Zalewskiej. Następnie 

zapoznano się z odpowiedzią Minister Zalewskiej na pismo 

przewodniczącego RDS Piotra Dudy dot. wprowadzenia 

nowych wag w kształceniu zawodowym, które są wykorzy-

stywane przy ustalaniu wysokości subwencji oświatowej. 

Szereg postulatów WRDS np. sytuacji w kopalni Bogdanka 

i Świdnickiej Fabryce Helikopterów oraz zmian w zasadach 

wykorzystywania funduszu szkoleniowego zostało skiero-

wanych do właściwych zespołów RDS. 

Prezydium postanowiło zwrócić się do rządu i marszałka 

sejmu z wnioskiem o przekazywanie poselskich  i rządo-

wych projektów ustaw  w takim terminie aby umożliwić 

zajęcie stanowiska przez Radę przed rozpoczęciem ich pro-

cedowania w Sejmie. 

Przed rozpoczęciem plenarnego posiedzenia Rady Dialogu 

Społecznego odbyła się uroczystość nadania imienia Tade-

usza Chwałki Sali B w centrum Partnerstwa Społecznego 

"Dialog" im. A. Bączkowskiego. 

W pierwszej części posiedzenia członkowie Rady dyskuto-

wali o funkcjonowaniu RDS, WRDS i ich efektach ich pra-

cy, uzupełniając ustalenia z prezydium RDS. Następnie 

Minister Edukacji Anna Zalewska mówiła o potrzebie dia-

logu w zakresie wynagrodzeń nauczycieli oraz zaapelowała 

o powołanie zespołu branżowego ds. wynagrodzeń dla na-

uczycieli. 

 

 
 

W drugiej części posiedzenia wziął udział Prezydent RP 

Andrzej Duda oraz Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł. 

Była ona poświęcona potrzebie wprowadzenia systemowej 

regulacji wynagrodzeń w ochronie zdrowia dla wszystkich 

grup zawodowych. W dyskusji odniesiono się do aktualnej 

sytuacji strajkowej środowiska pielęgniarek i położnych 

między innymi w Szpitalu ,,Instytut – Pomnik Centrum 

Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Minister Zdrowia przed-

stawił dotychczasowy przebieg prac, w w/w zakresie, bran-

żowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. 

W swojej wypowiedzi podkreślił jednoznacznie, że intencją 

rządu jest systemowe uregulowanie wynagrodzeń dla 

wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia. Omówił 

przygotowaną i dyskutowaną w ramach branżowego zespołu 

regulację o minimalnym wynagrodzeniu pracowników 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Prezydent Andrzej Duda zaapelował do wszystkich stron o 

rozwiązanie problemu w duchu porozumienia, wskazując, że 

obowiązkiem rządu jest przedstawienie systemowego roz-

wiązania ustawowego, sprawiedliwego dla wszystkich za-

trudnionych w tym sektorze. 

W imieniu OPZZ głos zabrała Urszula Michalska, przewod-

nicząca Federacji ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i 

Pomocy Społecznej, członek RDS, przypominając stanowi-

sko OPZZ i Federacji odnośnie konieczności wypracowania 

regulacji ustawowej dla wszystkich, a nie wybranych grup 

zawodowych. Za fundament uznała jednoznaczne wskazanie 

źródła finansowania wynagrodzeń, przyspieszenie prac oraz 

precyzyjne określenie ,,ścieżki dojścia" do docelowego 

rozwiązania. Przytoczyła szereg przykładów nabrzmiałych 
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w całym kraju sporów zbiorowych innych grup zawodo-

wych pracowników ochrony zdrowia i niekontrolowanych 

komercjalizacjach placówek. Zaapelowała do ministra o 

decyzyjność i wzmożenie prac nad projektem ustawy. 

Rada zapoznała się z przyczynami protestów pracowników 

Służby celnej. Podjęto decyzję, że postulaty celników będą 

omówione na posiedzeniu trójstronnego zespołu branżowe-

go. 

 

 
 

W trzeciej części przedstawiciele Banku Światowego przed-

stawili prezentację „Płaca minimalna na świecie i w Polsce- 

co mówią dane?" Prezentacja będzie niedługo dostępna na 

stronie internetowej OPZZ. 

W kolejnej części zostało zaprezentowane wspólne stanowi-

sko strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialo-

gu Społecznego w sprawie problemów funkcjonowania 

polskiego przemysłu cementowego w związku z nierówną 

konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi. Na 

najbliższym plenarnym posiedzeniu RDS, 27 czerwca zo-

stanie ono poddane pod głosowanie. 

 

Znacząca rola dialogu w Polsce  
 

 
 

 
9 czerwca, w drugim dniu 19. posiedzenia Senatu,  senatorowie 

wysłuchali sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecz-

nego w okresie od 22 października 2015 do 31 marca 2016. 

Przedstawił je Piotr Duda, przewodniczący Rady. 

 

- To dowodzi, jak znacząco wzrosła rola dialogu społecznego w 

Polsce – podkreślił szef  RDS. 

Przewodniczący przypomniał trudną drogę, którą przeszli partne-

rzy społeczni od czerwca 2013, kiedy to "Solidarność", OPZZ i 

FZZ zawiesiły swój udział w pracach Komisji Trójstronnej. 

- Ale jak pokazała historia, ten kryzys  stał się początkiem dobrej 

zmiany i głębokiej reformy - zaznaczył. 

W posiedzeniu Senatu wziął udział Andrzej Radzikowski, wice-

przewodniczący OPZZ, członek RDS. 

 

BP OPZZ 

Bez porozumienia w sprawie wykonania 

budżetu za 2015  
 
W dniu 10 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społeczne-

go „Dialog" odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. 

budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu 

Społecznego. 

 

 
 

Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersję projektu ustawy 

o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten w porównaniu z 

wersją, która była przedmiotem dyskusji w Radzie Dialogu Spo-

łecznego w lutym bieżącego roku nie zawiera kontrowersyjnych 

przepisów wprowadzających wyższą stawkę opodatkowania sprze-

daży w sobotę, niedzielę i święta oraz opodatkowania sprzedaży 

dokonanej przez internet. Zmieniono także skalę podatkową odstę-

pując od trzech stawek. Rząd zaproponował dwie stawki podatku z 

nową wyższą kwotą wolną. Strona społeczna odniosła się do 

przedstawionego projektu, jednak z uwagi na brak jednomyślności 

Zespół nie wypracował wspólnego stanowiska w tej kwestii. Strona 

związkowa uznała, że przedłożony do konsultacji projekt ustawy 

nadal budzi pewne kontrowersje, ale w większym stopniu chroni 

pracowników przed negatywnymi skutkami wprowadzenia nowej 

publicznej daniny. Większość pracodawców opowiedziało się 

przeciwko podatkowi 

W drugim punkcie porządku obrad wiceminister Hanna Majszczyk 

przedstawiła informację z wykonania ustawy budżetowej za rok 

2015. W dyskusji OPZZ zwróciło uwagę na niezadowalającą ja-

kość planowania niektórych dochodów i wydatków budżetu pań-

stwa oraz pogorszenie skuteczności poboru podatków. Skrytyko-

wało niewykonanie budżetu w takich działach jak: zabezpieczenie 

społeczne, zdrowie czy pomoc społeczna. Stronie społecznej nie 

udało się wypracować wspólnej opinii dla Sejmu RP o wykonaniu 

ustawy budżetowej na 2015 r. 

W dalszej części obrad OPZZ ponownie wystąpiło z wnioskiem o 

rozpatrzenie przez Radę Dialogu Społecznego tematu dotyczącego 

opodatkowania rekompensat wypłacanych pracownikom w ramach 

programów dobrowolnych odejść (PDO) oraz zwróciło się do 

wiceminister finansów Hanny Majszczyk o pilne udzielenie odpo-

wiedzi na pismo OPZZ w tej sprawie 

W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli: członek Zespołu Roman 

Piotrowski; Krystyna Kołodziejczak, przewodnicząca Federacji 

Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, 

Handlu i Usług w Polsce oraz Renata Górna i Norbert Kusiak z 

biura OPZZ. 
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