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Wyrazem dążenia strony społecznej do prowadzenia z rządem rozmów na tematy
dotyczące spraw sektorowych gospodarki narodowej są trójstronne zespoły branżowe (TZB).
Powstawały one w różnych okresach: pierwsze – na początku lat 90., ostatni – w 2016 r.
pod auspicjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nadrzędnym celem powoływania trójstronnych zespołów było wypracowanie modelu
podejmowania decyzji społeczno-gospodarczych, uwzględniających różne interesy partnerów
społecznych w restrukturyzowanych branżach i sektorach polskiej gospodarki.
Większość zespołów branżowych została powołana przez Ministra właściwego do spraw
pracy (9 zespołów jest umiejscowionych przy MRPiPS ), poza tym TZB działają przy
Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej oraz Ministerstwie Zdrowia.
Geneza – podstawy funkcjonowania
Z formalnego punktu widzenia TZB są instytucjami dialogu społecznego działającymi w
układzie trójstronnym.
Wcześniej zespoły powstawały na mocy decyzji kolejnych ministrów pracy, jako rezultat
porozumienia wszystkich stron reprezentujących daną branżę, deklarujących wolę prowadzenia
dialogu. Na przełomie 2001 i 2002 roku prowadzone były prace nad usystematyzowaniem
regulacji dotychczasowych zespołów trójstronnych. Nadano im ujednolicony kształt
organizacyjny. Obecnie Zespoły funkcjonują w oparciu o przyjęte przez strony regulaminy
prac zespołów.
Uchwalona w 2015 r. ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego dała podstawę prawną do powoływania nowych TZB. Zgodnie z art. 40 ust. 3
ustawy, minister właściwy do spraw pracy, na wniosek strony pracowników i strony
pracodawców Rady, powołuje – niezależne od Rady – zespoły dla prowadzenia branżowego
dialogu społecznego. Na mocy powyższych przepisów w październiku 2016 r. powołano
Trójstronny Zespół Branżowy ds. Transportu Lotniskowego i Obsługi Lotniskowej działający
przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. 8 grudnia 2016 r. przyjęto dwie uchwały
strony społecznej RDS będące wnioskami o powołanie - Trójstronnego Zespołu Branżowego
do spraw Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Trójstronnego Zespołu Branżowego do spraw
Branży Transportu Drogowego. Trwają prace związane z powołaniem ww. zespołów.
Skład zespołów
W skład zespołów wchodzą po stronie społecznej: reprezentacje związków zawodowych
działających w branży oraz organizacji pracodawców danych branż. Stronę rządową reprezentują
przedstawiciele właściwych merytorycznie resortów – w randze sekretarzy i podsekretarzy stanu
– gwarantujący realizację przyjętych ustaleń. Do udziału w posiedzeniach i do prac
w zespołach zapraszani są również przedstawiciele izb i samorządów gospodarczych,
reprezentanci samorządu terytorialnego oraz instytucji okołorządowych.
Zadania TZB
Celem powołania Zespołów, jest prowadzenie trójstronnego dialogu społecznego dla
zapewnienia warunków rozwoju (i poprawy konkurencyjności – w zależności od branży) oraz
godzenia interesów stron i zachowania pokoju społecznego w branży.
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Zadaniem Zespołów jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych
z punktu widzenia polityki państwa wobec branży oraz interesów pracowników i pracodawców.
Pracami Zespołu kierują trzej współprzewodniczący wskazani przez: stronę rządową,
stronę związków zawodowych i stronę pracodawców.
Istnieje 14 trójstronnych zespołów branżowych oraz 3 podzespoły.
Trójstronne Zespoły Branżowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników
Zespół Trójstronny ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa
Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej
Zespół Trójstronny ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji
Technicznej Sił Zbrojnych
Zespół Trójstronny ds. Górnictwa i Przetwórstwa Siarki
Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego
Zespół Trójstronny ds. Branży Chemicznej
7.1. Podzespół ds. Przemysłu Farmaceutycznego Zespołu Trójstronny ds. Branży
Chemicznej
7.2. Podzespół ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu Trójstronnego ds. Branży
Chemicznej
7.3. Podzespół ds. Sektora Paliwowego i Petrochemicznego Zespołu Trójstronnego ds.
Branży Chemicznej
Zespół Trójstronny ds. Branży Węgla Brunatnego
Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Stoczniowego
Zespół Trójstronny ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa
Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Zespół Trójstronny ds. Transportu Lotniskowego i Obsługi Lotniskowej
Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia

Ostatnie pięć TZB obsługiwane są przez inne resorty:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:
 Zespół Trójstronny ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa
 Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
 Zespół Trójstronny ds. Transportu Lotniskowego i Obsługi Lotniskowej
Ministerstwo Zdrowia
 Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia.
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Umiejscowienie Trójstronnych Zespołów Branżowych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej - Zespoły

3

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

1
9

Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa
Ministerstwo Zdrowia

3

Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej - Podzespoły

1

W latach 2013–2015, po zwieszeniu w czerwcu 2013 r. przez centrale związkowe
udziału w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz wszystkich Trójstronnych Zespołach Branżowych, TZB
w większości nie pracowały.
Wznowiły swoje prace dopiero po uchwaleniu Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

W okresie wznowienia prac tj. września 2015 do 31 grudnia 2016 r. odbyło
się łącznie 49 spotkań zespołów oraz 9 posiedzeń grup roboczych.

Trójstronny Zespół Branżowy
ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników
rok powstania - 1992

Odbyły się 3 posiedzenia Zespołu.
5 lutego 2016 r.



Dyskusja nad zmianami Regulaminu Trójstronnego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa
Socjalnego Górników.
Omówienie skutków wydłużenia obowiązywania ustawy o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego do 31 grudnia 2018 roku.
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Dyskusja nad materiałami do założeń regulacji dotyczącej funkcjonowania górnictwa
węgla kamiennego.

26 lipca 2016 r.




Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Budownictwa Górniczego o przyjęcie w poczet
członków Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.
Aktualna sytuacja w spółkach węglowych oraz w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Wprowadzenie do Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego wraz
z I blokiem tematycznym pn. Analiza i diagnoza stanu polskiego górnictwa węgla
kamiennego.

7 listopada 2016 r.








Stanowisko wspólne strony pracodawców i strony pracowników Zespołu w sprawie
obciążeń publiczno-prawnych górnictwa węgla kamiennego.
Aktualna sytuacja w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
Sytuacja w KWK „Makoszowy”.
Sytuacja w KWK „Krupiński”.
Informacja o pracach nad Programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego w
Polsce w latach 2016-2030.
Omówienie problematyki związanej z wygaśnięciem posiadanych przez spółki
węglowe koncesji wydobywczych.
Informacja o deputatach węglowych dla emerytów.

Zespół Trójstronny ds.
Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa
rok powstania - 1995

Zmiana nazwy ZT – po podpisaniu Regulaminu - z Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych
Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa na:
Zespół Trójstronny do Spraw Hutnictwa Żelaza i Stali oraz Koksownictwa
Odbyły się 3 posiedzenia Zespołu.
9 lutego 2016 r.






Planowane zmiany w Ustawie o VAT.
Sytuacja w sektorze hutniczym z uwzględnieniem zapobiegania konkurencji ze strony
unijnych i pozaunijnych krajów, w których są niskie ceny nośników energii oraz brak
jest lub rekompensowane są koszty polityki klimatycznej.
Nieuczciwa lub agresywna konkurencja ze strony pozaunijnych krajów, w
szczególności ze strony Białorusi i Chin.
Działania związane z rozpoczęciem działalności Grupy Wysokiego Szczebla ds.
Przemysłów Energetycznych na terenie Unii Europejskiej.
Zmiany w Regulaminie działalności ZT ds. SWRH.
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30 marca 2016 r.



Kwestia nowego Regulaminu Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Hutnictwa Żelaza
i Stali oraz Koksownictwa - referuje Jan Małecki - Członek Zespołu strony
pracodawców.
Podstawowe problemy branży hutnictwa żelaza i stali oraz koksownictwa w roku 2016
o Stanowisko nr 1/1/2016 WRDS w Katowicach z 11.02.br w sprawie problemów
funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na
poprawę sytuacji konkurencyjnej sektora stalowego.
o Stanowisko nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z dnia 26.02.br. w sprawie
problemów funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych w aspekcie
kosztów energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora
hutniczego.
o Przedstawienie wniosku JSW KOKS SA o wprowadzenie zmiany w projekcie z
dnia 5 lutego 2016 r. Ustawy o efektywności energetycznej przyjętej przez Stały
Komitet Rady Ministrów w dniu 7 stycznia 2016 r.

5 października 2016 r.






Omówienie problemów zawartych w "Uchwale nr 8 strony pracowników i strony
pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie
problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz
niezbędnych działań
ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego:
Szczegółowe odniesienie się do problematyki:
o w zakresie kosztów energii dla hutnictwa,
o w zakresie rekompensat na pokrycie pośrednich kosztów uprawnień do
emisji CO2, polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu
uprawnieniami do emisji,
o w zakresie ryzyka odrodzenia przestępczości podatkowej dotyczącej obrotu
wyrobami hutniczymi bez naliczania VAT,
o ochrony rynku – informacja o projektach mechanizmów poprzez opodatkowanie
akcyzą wyrobów stalowych wprowadzanych na rynek ze strony Rosji i Ukrainy,
o w zakresie polityki zatrudnienia.
Zaplanowano przyjęcie i podpisanie nowego "Regulaminu Trójstronnego Zespołu
Branżowego ds Hutnictwa Żelaza i Stali oraz Koksownictwa" na kolejnym posiedzeniu
w dniu 1 lutego 2017 r.

Trójstronny Zespół Branżowy
ds. Branży Energetycznej
rok powstania - 1998

Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu oraz 8 posiedzeń Zespołów roboczych.
3 lutego 2016 r.



Dyskusja na temat spraw proceduralnych oraz modyfikacji zapisów Regulaminu.
Powołanie Zespołu roboczego ds. wypracowania treści Regulaminu formalizującego
prace Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.
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19 kwietnia 2016 r.






Kontynuacja rozmów PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A z przedstawicielami
czterech grup energetycznych oraz pracodawcami prywatnymi w celu wyłonienia
reprezentacji pracodawców w Zespole.
Wykaz delegowanych do prac w Zespole osób w randze wiceprezesów Zarządów
i dyrektorów personalnych reprezentujące cztery grupy energetyczne: PGE S.A.,
TAURON S.A., ENERGA S.A., ENEA S.A. oraz pracodawców prywatnych.
Zagrożenia wynikające z liberalizacji przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy zawartych w rozporządzeniu MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Osobą koordynującą prace Zespołu
roboczego został Pan Roman Rutkowski.
Powołanie Zespołu roboczego ds. przeanalizowania powstających zagrożeń
wynikających z negatywnych skutków w zakresie nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa pracy występujących w branży energetycznej.

23 maja 2016 r.




Dyskusja nad przyjęciem uzgodnionego Regulaminu Trójstronnego Zespołu ds. Branży
Energetycznej.
Omówienie stanu BHP w kontekście Rozporządzenia MG z dnia 28.03.2013 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
Sprawozdanie ze spotkania Zespołu roboczego ds. bhp w energetyce.

24 czerwca 2016 r.



Omówienie przebiegu dialogu społecznego w grupach energetycznych.
Dyskusja na temat standardów w branży energetycznej.

21 września 2016 r.






Wskazanie kierunków polityki energetycznej Polski.
Kontynuacja omawiania stosowania odpowiednich standardów w branży energetycznej.
Dyskusja na temat dialogu społecznego w Grupach kapitałowych i firmach branży
energetycznej.
Informacja z prac Zespołu roboczego ds. bhp w energetyce.

23 listopada 2016 r.





Omawianie kierunków polityki energetycznych Polski.
Problematyka dialogu społecznego w poszczególnych Grupach energetycznych.
Dyskusja na temat stosowania standardów w branży energetycznej.
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Zespół roboczy
ds. wypracowania tekstu Regulaminu Zespołu
Odbyło się 1 posiedzenie Zespołu roboczego w dniu 23 lutego 2016 r.

Zespół roboczy
ds. bhp w energetyce
Odbyło się 7 posiedzeń Zespołu roboczego w dniach: 19.05.2016, 13.07.2016, 29.08.2016,
19.09.2016, 25.10.2016, 29.11.2016, 16.12.2016.

Zespół Trójstronny ds.
Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych
rok powstania - 1998

Odbyły się 2 posiedzenia Zespołu.
21 marca 2016 r.
 Informacja na temat prowadzonych negocjacji z Airbus Helicopters w zakresie projektu
umowy offsetowej związanej z zakupem śmigłowców wielozadaniowych Caracal dla
Sił Zbrojnych RP.
 Informacja o negocjacjach prowadzonych przez rząd odnośnie programów „Wisła”
i Narew.
 Propozycja proponowanej tematyki posiedzeń Zespołu w roku 2016.
11 lipiec 2016 r.
 Przyjęcie zmian w Regulaminie Zespołu Trójstronnego
 Przyjęcie harmonogramu prac Zespołu na 2016 r.
 Kontynuacja prezentacji „Programu WISŁA”, „NAREW” oraz informacja o aktualnych
działaniach offsetowych w tym zakresie.

Zespół Trójstronny ds.
Górnictwa i Przetwórstwa Siarki
rok powstania - 1998

Odbyło się 1 posiedzenie Zespołu.
20 kwietnia 2016 r.
 Propozycja zapisów do Regulaminu Zespołu.
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Problemy występujące w zakładach. Szczegółowo omówiono problem pozyskiwania środków
finansowych do dalszego odwadniania wyrobiska kopalnianego Piaseczno oraz braku
uregulowania gospodarki wodno-ściekowej wyrobiska pogórniczego.

Zespół Trójstronny ds.
Przemysłu Lekkiego
rok powstania - 1999

Odbyły się 2 posiedzenia Zespołu.
12.07.2016r.









Ukonstytuowanie się ciał statutowych Zespołu – wybór współprzewodniczących
Zespołu ze strony związkowej, pracodawców i rządowej.
Omówienie propozycji zmian, strony społecznej, w obecnie obowiązującym
Regulaminie Zespołu ds. Przemysłu Lekkiego.
Omówienie organizacji prac grup roboczych działających w ramach Zespołu:
o Grupy roboczej ds. edukacji zawodowej,
o Grupy roboczej ds. sektorowych zamówień publicznych.
Sektor przemysłu odzieżowego i tekstylnego – wyzwania globalne a krajowa polityka
gospodarcza(prezentacja, w której zaawizowane zostaną problemy związane z
innowacyjnością, internacjonalizacją przedsiębiorstw i edukacją zawodową.).
Sektorowe zamówienia publiczne finansowane z budżetu centralnego (informacje:
MON, MSW, MS, MF).
Sprawy różne: wniosek Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego w
sprawie zgłoszenia udziału w pracach Zespołu.

30.08.2016 r.




Omówienie polityki zakupowej prowadzonej przez MON, MSW, MF i podległe im
jednostki, kierowanej do sektora przemysłu lekkiego, na rok bieżący oraz ewentualne
przewidywania na przyszłość.
Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa o planowanej konsolidacji spółek przemysłu
odzieżowego.
Grupa Robocza ds. Edukacji Zawodowej

Odbyło się 1 spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji Zawodowej.
Było to spotkanie organizacyjne, podczas którego omówiony został plan działania na najbliższy
rok szkolno-akademicki a bazą było Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji "Kadry dla
Innowacyjnego Włókiennictwa i Przemysłu Mody – potrzebne od zaraz ! "
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Zespół Trójstronny ds.
Branży Chemicznej
rok powstania - 2003

Odbyło się 1 posiedzenie Zespołu.
8 czerwca 2016 r.


Ukonstytuowanie się ciał statutowych Zespołu - wybór Współprzewodniczącego
Zespołu ze strony rządowej.



Uaktualnienie regulaminu prac Zespołu.



Zabezpieczenie przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej (Grupy Azoty) przed
wrogim przejęciem - Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa.



Bieżąca sytuacja gospodarcza w przedsiębiorstwach branży chemicznej - prezentacja
Współprzewodniczącego ze strony pracodawców i dyskusja.



Bieżąca sytuacja społeczna w przedsiębiorstwach branży chemicznej - informacja
Współprzewodniczącego Zespołu ze strony związkowej i dyskusja.



Wypracowanie stanowiska partnerów społecznych Trójstronnego Zespołu ds. Branży
Chemicznej w sprawie założeń do projektów: ustawy Prawo Wodne, projektu
rozporządzenia JCW oraz aktualizacji PGW.

Podzespół ds. Przemysłu Farmaceutycznego
Trójstronnego Zespołu ds. Branży Chemicznej
rok powstania - 2004

Odbyło się 1 posiedzenie Podzespołu.
2 sierpnia 2016 r.




Wyłonienie współprzewodniczącego Podzespołu - strona Rządowa.
Kształt wykazu leków dla Seniora (tzw. „lista 75+”) - ustawa z dnia 18 marca 2016r o zmianie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych … (Dz.U.
z 12.05.2016 poz. 652).
Omówienie i wprowadzenie ewentualnych zmian do Regulaminu prac Podzespołu.

Podzespół ds. Przemysłu Szklarskiego
Trójstronnego Zespołu ds. Branży Chemicznej
rok powstania - 2008

Odbyło się 1 posiedzenie Podzespołu.
24 maja 2016 r.



Ukonstytuowanie się ciał statutowych podzespołu – ze strony rządowej i ze strony
pracodawców.
Informacja o przygotowanym przez Prezydium Rady Dialogu Społecznego projekcie
jednolitego tekstu regulaminu prac Zespołu Trójstronnego.
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Przedstawicielki Ministerstwa Ochrony Środowiska i Ministerstwa Energii przekazały
informację na temat przydziałów emisji CO2 na lata 2021–2030 oraz Krajowego Planu
Działań na rzecz efektywności energetycznej na lata 2017–2019. Głos w tej sprawie
zabrał również przedstawiciel Związku Pracodawców „Polskie Szkło”.
 Dyskusja na temat zgłoszony przez stronę związkową dotyczący przywrócenia
warunków szczególnych ze względu na bardzo wysoką temperaturę i hałas w hutnictwie
szklarskim. Ustalono, że temat ten będzie przedmiotem Seminarium organizowanego
przez związki zawodowe, w którym weźmie udział Prof. Danuta Kordecka – Dyrektor
CIOP-PIB.
Wniosek Federacji Związków Zawodowych Szkło w sprawie zgłoszenia udziału
w pracach Podzespołu.

Podzespół ds. Przemysłu Paliwowego
i Petrochemicznego Trójstronnego Zespołu
ds. Branży Chemicznej
rok powstania - 2011

Nie było posiedzeń.

Zespół Trójstronny ds.
Branży Węgla Brunatnego
rok powstania - 2006

Odbyło się 5 posiedzeń Zespołu.
3 września 2015 r. odbyło się pierwsze - po ponad dwuletnim okresie zawieszenia przez
związki zawodowe udziału w pracach ciał dialogu społecznego - posiedzenie tego Zespołu.





Omówienie polityki inwestycyjnej PGE S.A. na najbliższe lata.
Informacja o pracach nad projektem Polityki Energetycznej Polski do 2050 r.
Informacja o sporach zbiorowych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A. - Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów.
Informacja o sytuacji w PAK KWB Adamów S.A. i w PAK KWB Konin S.A. w
zakresie perspektyw dalszego funkcjonowania.

7 października 2015 r.





Informacja o bieżących pracach nad projektem „Polityki Energetycznej Polski do roku
2050”.
Informacja o przebiegu realizacji procesu prywatyzacji w PAK KWB Adamów S.A.
i w PAK KWB Konin w kontekście zawartej umowy prywatyzacyjnej.
Informacja o sytuacji w PAK KWB Adamów S.A. i w PAK KWB Konin w zakresie
spraw pracowniczych i perspektyw dalszego funkcjonowania.
Informacja o sporach zbiorowych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A. Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów.
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17 lutego 2016 r.






Ocena projektu „Polityka Energetyczna Polski do roku 2050” w kontekście skutków dla
branży węgla brunatnego.
Informacja o przebiegu realizacji procesu prywatyzacji w PAK KWB Adamów S.A.
i w PAK KWB Konin S.A. w kontekście zawartej umowy prywatyzacyjnej.
Informacja o sytuacji w PAK KWB Adamów S.A. i w PAK KWB Konin w zakresie
spraw pracowniczych i pespektyw dalszego funkcjonowania.
Ocena dialogu społecznego w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. –
Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów.
Planowane działania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział
KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów w roku 2016 w zakresie polityki kadrowej
i zamierzeń inwestycyjnych.

29 lipca 2016 r.









Przyjęcie Regulaminu Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.
Informacja o pracach nad projektem „Polityka Energetyczna Polski do roku 2050”.
Polityka inwestycyjna PGE S.A. w najbliższych latach.
Informacja o sytuacji w PAK KWB Adamów S.A. i w PAK KWB Konin w zakresie
spraw pracowniczych.
Informacja o sytuacji w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział
KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów w zakresie spraw pracowniczych.
Omówienie problemów związanych z uzyskaniem koncesji na eksploatację nowych
złóż węgla brunatnego.
Sprawa funkcjonowania branżowych instytutów badawczo-naukowych (w tym IGO
Poltegor-Instytut z Wrocławia).
Wprowadzenie do Programu dla sektora górnictwa węgla brunatnego wraz z blokiem
tematycznym analizy i diagnostyki stanu polskiego górnictwa węgla brunatnego.

7 grudnia 2016 r.






Informacja o stopniu zaawansowania prac nad „Programem dla sektora węgla
brunatnego”.
Informacja o sytuacji w PAK KWB Adamów S.A. i w PAK KWB Konin w zakresie
spraw pracowniczych.
Informacja o sytuacji w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział
KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów w zakresie spraw pracowniczych.
Omówienie problemów związanych z przedłużeniem bądź uzyskaniem koncesji na
eksploatację złóż węgla brunatnego Turów, Ościsłowo, Gubin, Złoczew.
Skutki nowelizacji Prawa wodnego.
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Zespół Trójstronny ds.
Przemysłu Stoczniowego
rok powstania - 2006

Odbyło się 1 posiedzenie Zespołu.
6 czerwca 2016 r.
 Sprawy Organizacyjne
o wyłonienie współprzewodniczącego zespołu - strona Rządowa.
o wyłonienie współprzewodniczącego zespołu – strona Pracodawców.
o omówienie i wprowadzenie zmian do Regulaminu Prac Zespołu.
 Omówienie ustawy o aktywizacji przemysłu stoczniowego.
 Aktualna sytuacja w branży.
 Przygotowanie tematów do dalszych prac zespołu.
Zespół Trójstronny ds. Żeglugi
i Rybołówstwa Morskiego
rok powstania - 2002

Odbyły się 2 posiedzenia Zespołu.
15 czerwca 2016 r.






Propozycja zmian w Regulaminie prac Zespołu Trójstronnego, w tym uzupełnienie
składu Zespołu
Przygotowanie tematów do dalszych prac Zespołu
Problematyka szkoleń kadetów Akademii Morskich (praktyki oraz koszty ponoszone
przez armatora)
Nielegalna imigracja przez Morze Śródziemne – ratownictwo oraz ponoszone koszty
Kwestie dot. PRCiP Gdańsk Sp. z o.o.

23 listopada 2016 r.









Uzupełnienie Regulaminu Zespołu Trójstronnego do spraw Żeglugi i Rybołówstwa
Morskiego o nowe zapisy – strona pracowników
Przyjęcie regulaminu Zespołu Trójstronnego do spraw Żeglugi i Rybołówstwa
Morskiego
Informacja na temat prac zespołu roboczego ds. zmiany ustawy o pracy na morzu
Informacja na temat prac zespołu roboczego ds. praktyk studenckich
Emerytury pomostowe dla marynarzy i rybaków
Powołanie Zespołu Roboczego do spraw rybołówstwa mającego na celu przygotowanie
Ustawy o pracy na statkach rybackich
Sprawy podatków dochodowych (PIT) w kontekście utrudniania, bądź odmawiania
marynarzom zamieszkałym na terenie woj. pomorskiego (chociaż już prawdopodobnie
nie tylko) skorzystania z art. 27g ustawy PDOF
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg morskich z dnia
7 sierpnia 2013 roku
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Powołanie Zespołu roboczego do spraw rybołówstwa mającego na celu przygotowanie
Ustawy o pracy na statkach rybackich.

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa
rok powstania - 2003

Odbyły się 2 posiedzenia Zespołu.
15 lutego 2016 r.



Dyskusja w sprawie ogólnych obszarów, jakie powinny być przedmiotem dialogu
w ramach Zespołu np. w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem na kolei,
strukturą własności oraz ewentualnych reorganizacji.
Zmiany do Regulaminu prac Zespołu, będące konsekwencją zmian w rządzie i w
działach administracji.

1 czerwca 2016 r.



Zmiana Regulaminu.
Powołanie podzespołów roboczych.
a) Przewozów pasażerskich.
b) Infrastruktury
c) Bezpieczeństwa.
d) majątkowych

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej
rok powstania - 2006

Odbyły się 2 posiedzenia Zespołu.
10 marca 2016 r.
 Sprawy Organizacyjne
3 listopada 2016 r.




Założenia programu „Mieszkanie Plus
Projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany.
Informacja o współdziałaniu Resortu z partnerami społecznymi we wdrażaniu ustawy o
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w sektorze budownictwa i gospodarowania
nieruchomościami.
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Zespół Trójstronny ds. Transportu Lotniskowego
i Obsługi Lotniskowej
rok powstania - 2016

Odbyło się 1 posiedzenie Zespołu.
11 października 2016 r.


Sprawy organizacyjne i dyskusja nad projektem regulaminu.

Zespół Trójstronny
ds. Ochrony Zdrowia
rok powstania - 2005

Odbyło się 18 posiedzeń Zespołu.
16 lutego 2016 r.




Wybór współprzewodniczących Zespołu i ustalenie kolejności przewodniczenia
pracom Zespołu.
Aktualizacja regulaminu Zespołu.
Przyjęcie ramowego harmonogramu prac Zespołu (na podstawie propozycji
przedstawionych przez stronę pracowników i stronę pracodawców).

29 lutego 2016 r.



Propozycje rozwiązań systemowych uwzględniających poziom wynagrodzeń
wszystkich grup zawodowych pracujących w ochronie zdrowia.
Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat bieżących i planowanych prac w obszarze
organizacji i funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

14 marca 2016 r.



Kontynuacja dyskusji na temat propozycji rozwiązań uwzględniających poziom
wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych pracujących w ochronie zdrowia.
Kontynuacja dyskusji na temat bieżących i planowanych prac w obszarze organizacji
i funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4 kwietnia 2016 r.





Kontynuacja dyskusji na temat bieżących i planowanych prac w obszarze organizacji
i funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej – projekt stanowiska Trójstronnego
Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w sprawie postulowanej organizacji i zakresu
kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat bieżących i planowanych prac w obszarze
Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Kontynuacja dyskusji na temat propozycji rozwiązań uwzględniających poziom
wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych pracujących w ochronie zdrowia –
propozycja ustawowych rozwiązań systemowych dotyczących wynagrodzeń w
ochronie zdrowia.
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25 kwietnia 2016 r.






Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej – aktualne i planowane działania Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).
Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat realizacji przepisów rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do podwyżek
dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.
Informacja na temat prac podzespołu do spraw projektu ustawy w sprawie minimalnego
wynagrodzenia osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

16 maja 2016 r.





Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie relacji
wojewodów z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji
Farmaceutycznej.
Informacja na temat prac Podzespołu roboczego do spraw Państwowej Inspekcji
Farmaceutycznej.
Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie stanowiska resortu wobec ustawy
o zawodzie fizjoterapeuty oraz projektów nowelizacyjnych.
Omówienie sytuacji „młodych lekarzy” – kształcenie na kierunku lekarskim, staże
podyplomowe, specjalizacje (rezydentury).

13 czerwca 2016 r.





Przyjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Podzespołu do spraw Państwowej Inspekcji
Farmaceutycznej oraz uchwały w sprawie powołania Podzespołu do spraw polityki
lekowej.
Rola i miejsce sektora publicznego i niepublicznego w zabezpieczeniu zdrowia
Polaków z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
Aktualny stan prac nad projektem ustawy regulującej zasady wynagradzania
pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz informacja na temat
sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka.
Podstawy tworzenia i zasady funkcjonowania Instrumentu Oceny wniosków
Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

21 czerwca 2016 r.


Posiedzenie w całości poświęcone było pracom nad projektem ustawy w sprawie
minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych.

4 lipca 2016 r.


Omawiano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia
szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
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Kontynuacja dyskusji dot. projektu ustawy minimalnego wynagrodzenia pracowników
podmiotów leczniczych.

25 lipca 2016 r.






Informacja o stanie prac nad dokumentem „Polityka lekowa Rzeczypospolitej Polskiej.
Obok tego MZ przygotuje tzw. ,,dużą nowelizacją" ustawy refundacyjnej oraz Prawa
farmaceutycznego, której zadaniem będzie kompleksowe uregulowanie kwestii
związanych z refundacją leków.
Informacja dot. dynamiki prac nad projektem ustawy w sprawie najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach
leczniczych. Poddane zostały analizie uwagi partnerów społecznych m.in.. w części dot.
zakresu podmiotowego ustawy, jak i kwestii „zamrożenia” kwoty podstawowej do
naliczania wynagrodzenia na tzw. okres przejściowy (5 lat).
Informacja na temat efektów prac Zespołu do opracowania projektu założeń ustawy o
podstawowej opiece zdrowotnej.

8 sierpnia 2016 r.





Dyskusja na temat przebiegu prac nad utworzeniem Państwowej Inspekcji
Bezpieczeństwa Żywności.
Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia na temat funkcjonowania w praktyce
przepisów regulujących transgraniczną opiekę medyczną.
Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat postępu prac nad roboczym projektem
ustawy w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych
zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Informacja na temat planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników Narodowego
Funduszu Zdrowia.

31 sierpnia 2016 r.


Dyskusja na temat założeń reformy: Narodowa Służba Zdrowia – Strategia zmian w
systemie ochrony zdrowia.

19 września 2016 r.




Kwestie pracownicze (wynagrodzenia, zasoby kadrowe) w kontekście założeń reformy:
Narodowa Służba Zdrowia – Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia
w Polsce.
Informacja na temat zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej dla społeczeństwa.
Informacja na temat prac Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia
podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

28 września 2016 r.


Obrady dotyczyły spraw związanych z kwestiami pracowniczymi (wynagrodzenia,
zasoby kadrowe) w kontekście założeń reformy: Narodowa Służba Zdrowia – Strategia
zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
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10 października 2016 r.




Informacja nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
oraz niektórych innych ustaw oraz projektem dokumentu „Polityka lekowa państwa”.
Problematyka lecznictwa uzdrowiskowego.

14 listopada 2016 r.




Przemysł farmaceutyczny w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.
Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych.
Rozpatrzenie wniosku OPZZ o powołanie podzespołu ds. lecznictwa uzdrowiskowego

28 listopada 2016 r.



Realizowane i planowane zmiany systemowe w obszarze świadczeń pielęgnacyjnych i
opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz w zakresie opieki paliatywnej
i hospicyjnej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych
innych ustaw.

19 grudnia 2016 r.



Kształcenie kadr medycznych.
Publiczna służba krwi.
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Ilość posiedzeń
ZT ds. ochrony zdrowia

18

ZT ds. transportu i obsługi lotniskowej

1

ZT ds. Kolejnictwa

2

ZT ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

2

ZT ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

2

Podzespół ds. Przemysłu Szklarskiego

1

Podzespół ds. Sektora Paliwowego i Petrochemicznego

0

Podzespół ds. Przemysłu Farmaceutycznego

1

ZT ds. Branży Chemicznej

1

ZT ds. Przemysłu Stoczniowego

1

ZT ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału…

2

ZT ds. Przemysłu Lekkiego

2

ZT ds. Górnictwa i Przetwórstwa Siarki

1

ZT ds. Hutnictwa Żelaza i Stali oraz Koksownictwa

3

ZT ds. Branży Węgla Brunatnego

3

ZT ds. Branży Energetycznej

6

ZT ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

3
0

5
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