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JUBILEUSZOWE POSIEDZENIE RDS 
 

19 października 2016 roku odbyło się jubileuszowe posie-

dzenie  Rady Dialogu Społecznego. 

 

 
 

 

 Prezydent Andrzej Duda z okazji jubileuszu powoła-

nia Rady Dialogu Społecznego gościł w Pałacu Prezydenckim 

jej przedstawicieli. W pierwszej części spotkania podsumowa-

no rok działalności Rady, następnie omówiono planowaną 

reformę szkolnictwa wyższego. 

 Prezydent RP Andrzej Duda w swoim wystąpieniu 

podkreślał, że Rada Dialogu Społecznego to instytucja nie-

zwykle ważne i niezwykle potrzebne w polskim państwie, 

które zastąpiło funkcjonującą przez wiele lat nieudaną formułę 

Komisji Trójstronnej. Prezydent podziękował za możliwość 

uczestniczenia w spotkaniach Rady. „Miałem tę możliwość, 

aby w spotkaniach Rady brać udział. Dziękuję za to, bo było to 

bardzo ciekawe doświadczenie, móc wysłuchać głosów tych, 

którzy dzisiaj są rzeczywistą, w moim przekonaniu, reprezen-

tacją społeczną, reprezentacją pracowników i pracodawców, a 

także reprezentacją strony rządowej” - zaznaczył. Prezydent 

zauważył, że dzięki dialogowi społecznemu wprowadzane 

rozwiązania legislacyjne spotykają się nie tylko z akceptacją 

ze strony partnerów społecznych ale przede wszystkim pozwa-

lają naprawiać polskie prawo. Prezydent wyraził nadzieję, że 

jego współpraca z Radą w kolejnych latach będzie układała się 

równie dobrze jak w ostatnim roku.  Prezydent, w obecności 

premier Beaty Szydło,  wręczył nominację na nowego członka 

rady ze strony rządowej - minister, członkini Rady Ministrów, 

Elżbiecie Witek. 

 Następnie przewodniczący Rady, szef NSZZ "Soli-

darność" Piotr Duda poprowadził debatę o działaniu forum 

dialogu trójstronnego - związków zawodowych, organizacji 

pracodawców i Rządu.  

 Przewodniczący OPZZ Jan Guz w swoim wystąpie-

niu podziękował prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za 

objęcie patronatu nad dialogiem społecznym. „Efektywność 

dialogu jest miarą sukcesu”- podkreślił. Przewodniczący Jan 

Guz zauważył, że w trakcie siedmiu dotychczasowych posie-

dzeń Rady (strona rządowa, strona pracodawców i strona 

pracowników) przyjęto 15 uchwał, jednak nie dotyczyły one 

spraw merytorycznych. Znacznie lepiej wyglądają efekty prac 

strony pracowników i strony pracodawców. Podczas prac 

plenarnych udało się wypracować i przyjąć 17 ważnych 

uchwał. Sukcesem strony społecznej jest to, że część z nich 

doczekała się realizacji. Wynegocjowano porozumienie w 

sprawie zgłoszonego kilka lat temu przez OPZZ postulatu 

ustanowienia godzinowej stawki minimalnego wynagrodzenia 

za pracę. Dzięki temu rozwiązaniu ograniczone zostają umo-

wy śmieciowe. Jednocześnie do płacy minimalnej nie będzie 

wliczany dodatek za pracę w porze nocnej. Udało się również 

wprowadzić nowe klauzule społeczne w zamówieniach pu-

blicznych. „Domagaliśmy się tego jeszcze gdy funkcjonowała 

Komisja Trójstronna”- przypomniał. Przewodniczący Guz 

zwrócił uwagę na wiele niedomagań w pracy Rady z Rządem. 

RDS nie rekomendowało zmian do waloryzacji emerytur i rent 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wynagrodzeń w pań-

stwowej sferze budżetowej. Nie wystarczyło również czasu na 

dokonanie przeglądu systemu podatkowego i zasad wynagra-

dzania w gospodarce narodowej. Nie omówiono zagadnień 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej i możliwo-

ści wykorzystania Funduszy Unijnych. Przewodniczący pod-

kreślił, że OPZZ nie zgadza się na jawne omijanie dialogu 

przez rząd. Płaca minimalna na 2017 rok została ustalona 

przez rząd jednostronnie. Dodatkowo rząd promuje społeczną 

odpowiedzialność przedsiębiorstw, ale bez udziału pracowni-

ków w Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Spo-

łecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zauważył rów-

nież, że prezydencki projekt ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, który zwiększa kwotę wolną od podatku, 

mimo pozytywnych rekomendacji strony społecznej został 

zamrożony. Efektem braku dialogu w ważnych społecznie 

kwestiach są protesty na ulicach polskich miast m.in. persone-

lu medycznego oraz pracowników oświaty. Mimo występują-

cych problemów, przewodniczący Jan Guz podziękował za 

rok współpracy wszystkim partnerom społecznym oraz stronie 

rządowej uznając, że pierwszy rok funkcjonowania RDS był 

złożony i eksperymentalny. 

 W imieniu Forum Związków Zawodowych głos za-

brał Wiceprzewodniczący FZZ Dariusz Trzcionka. W swoim 

wystąpieniu zauważył, że pierwszy rok funkcjonowanie Rady 

Dialogu Społecznego to, również pierwszy, od wielu lat rok 

pozytywnych, prospołecznych i propracowniczych reform. 
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Podniesienie płacy minimalnej, wprowadzenie jednolitej 

stawki godzinowej dla osób pracujących w oparciu o umowy 

cywilnoprawne oraz rozpoczęcie dyskusji o tzw. zmianie defi-

nicji pracownika. 

 Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan 

podziękowała prezydentowi, za to, że przez pierwszy rok 

funkcjonowania RDS był patronem dialogu społecznego i 

wyraziła nadzieję, że będzie tak w kolejnych latach. Podkreśli-

ła, że przed członkami Rady ciężka praca, m.in. przegląd 

ustawy o dialogu czy zastanowienie się nad rolą i finansowa-

niem Wojewódzkich RDS. Wyraziła nadzieję, że w przyszło-

ści Rada nie tylko będzie opiniowała i oceniała różne projekty 

ustaw, ale będzie czynnie inicjowała tematy do dyskusji. 

 Prezydent Pracodawców RP, dr Andrzej Malinowski, 

zauważył, że  pierwszy rok funkcjonowania RDS wymyka się 

jednoznacznej ocenie. Na plus zaliczył reaktywację trójstron-

nego dialogu oraz wzrost znaczenia i rangi zinstytucjonalizo-

wania dialogu, a także większą aktywność i zaangażowanie 

decydentów po stronie rządowej. Wskazał jednak  liczne przy-

padki pomijania RDS w procesie konsultacji.  

 Rok pracy Rady Dialogu Społecznego, to jednocze-

śnie koniec kadencji obecnego przewodniczącego Rady Piotra 

Dudy. Teraz  kierowanie RDS od strony związkowej przejmie 

strona pracodawców. Nową przewodnicząca RDS została 

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. W 

podsumowaniu mijającej kadencji Piotra Dudy wszyscy part-

nerzy społeczni podziękowali ustępującemu przewodniczące-

mu, wskazując na ogromny wysiłek w zorganizowaniu od 

podstaw całej nowej instytucji. Zwrócił na to uwagę również 

prezydent Andrzej Duda, który sprawując patronat nad dialo-

giem społecznym dziękował m.in. za stały kontakt z przewod-

niczącym. 

 W drugiej części spotkania omówiono reformę szkol-

nictwa wyższego. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Jarosław Gowin zaprezentował „Strategię na rzecz 

doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, 

partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności na-

uki”. Proponowana strategia opiera się na trzech filarach, tj. 

„Konstytucja dla nauki”, „Innowacje dla gospodarki” i „Nauka 

dla Ciebie”. Według Wiceprezesa Rady Ministrów stan w 

jakim znajduje się polskie szkolnictwo wyższe oraz sposób w 

jakim zarządza się środkami z budżetu w ramach finansowania 

badań i rozwoju pozostawia wiele do życzenia. Jarosław Go-

win podkreślał, że pomimo niskich nakładów na naukę liczba 

publikacji w najbardziej prestiżowych publikacjach nauko-

wych jest zadowalająca, szczególnie jeśli chodzi o nauki ści-

słe. Zauważył jednak, że istnieje strukturalny problem z pol-

skimi uczelniami, które spadają w kluczowych rankingach.  

Według ministra kluczem do rozwiązania większości proble-

mów polskiego systemu szkolnictwa wyższego będzie nowa 

ustawa, konstruowana poza ministerstwem, tworzona w opar-

ciu o podwójny dialog, tzn. konsultacje na poziomie minister-

stwo - środowisko naukowe oraz wewnętrzna debata wśród 

samych naukowców. Wielokrotnie podkreślał, że strategia 

przygotowana przez jego resort jest w pełni kompatybilna ze 

Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju Mateusza Morawiec-

kiego.  

 W trakcie dyskusji nad Strategią przewodniczący 

Krajowej Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, ekspert 

OPZZ, Janusz Rak, przypomniał stronie rządowej przygoto-

wany przez ZNP dokument „Pakt dla edukacji”. Podkreślił, że 

pewne elementy zawarte w tym pakcie znajdują odzwiercie-

dlenie w przedstawionej strategii, brakuje jednak w strategii 

partnera społecznego jakim są związki zawodowe reprezentu-

jące pracowników uczelni. Podkreślił także, że związki zawo-

dowe są gotowe pomóc w realizacji przedstawionej strategii, 

ale muszą być włączone w proces decyzyjny dotyczący wy-

datkowania publicznych środków finansowych. Zapowiedział, 

że ZNP będzie przygotowywało swoją wizję szkolnictwa 

wyższego i nauki uczestnicząc także w debatach organizowa-

nych przez ministerstwo w tym zakresie z jednoczesnym uzy-

skaniem gwarancji instytucjonalnych dla związków zawodo-

wych na uczelniach iż są one partnerem dla pracodawcy po-

przez zagwarantowanie układów zbiorowych pracy, a może 

także podpisania ponadzakładowego układu zbiorowego pra-

cy.  

 Zabierający głos w dyskusji Stanisław Różycki, czło-

nek Krajowej Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, 

ekspert OPZZ podniósł w swojej wypowiedzi zagadnienia 

dotyczące rozwoju kariery naukowej w Polsce w tym rezygna-

cji z zasad habilitacji i stosowania Europejskiej Karty Na-

ukowca. 

 Odnosząc się  do wypowiedzi zabierających w dysku-

sji głos ekspertów OPZZ wicepremier stanowczo opowiedział 

się przeciwko instytucjonalizacji związków zawodowych na 

uczelniach i zawieraniu zakładowych jak i ponadzakładowych 

układów zbiorowych pracy dla pracowników uczelni. Dysku-

sja nad strategią ma być kontynuowana na forum Rady Dialo-

gu Społecznego. 

 

 
 

Rada przyjęła także następujące uchwały: 

 

 Uchwała nr 16 Rady Dialogu Społecznego w sprawie 

stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa ko-

rzystnego dla rynku pracy; 

 Uchwała nr 17 Rady Dialogu Społecznego w sprawie 

zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Ze-

społu problemowego do spraw zamówień publicznych; 

 Uchwała nr 18 strony pracowników i strony praco-

dawców w  sprawie projektu zmiany ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

 Uchwała nr 19 wniosek strony pracowników i strony 

pracodawców powołania zespołu dla prowadzenia branżo-

wego dialogu do spraw przemysłu motoryzacyjnego; 

 Uchwała nr 20 strony pracowników i strony praco-

dawców w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w pod-

miotach leczniczych. 
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