Informacja dotycząca działalności zespołów, podzespołów i zespołów doraźnych
Rady Dialogu Społecznego
przygotowana przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

W ramach Rady działają następujące zespoły, podzespoły i zespoły doraźne:
Zespoły problemowe RDS:
1. ds. prawa pracy
2. ds. polityki gospodarczej i rynku pracy
3. ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
4. ds. ubezpieczeń społecznych
5. ds. międzynarodowych
6. ds. rozwoju dialogu społecznego
7. ds. funduszy europejskich
8. ds. usług publicznych
1. Doraźny ds. zamówień publicznych
2. Doraźny ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

1. Podzespół ds. służb mundurowych
2. Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy
3. Podzespół ds. ochrony zdrowia
4. Podzespół ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, powołany Uchwałą nr 6 RDS z
dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania stałych zespołów Rady
Przewodniczący Zespołu – Henryk Nakonieczny – NSZZ „Solidarność”.
Stronę rządową reprezentują:
 Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w MRPiPS,
 Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w MF.

Posiedzenia
Zespół
ds.
wynagrodzeń
i
socjalnych

budżetu,
świadczeń

2016
9

2017
9

2018
-

Dyskutowano m.in. na temat:
 Przeglądu zasad dystrybucji transferów socjalnych ze szczególnym
uwzględnieniem polityki rodzinnej.
 Założeń projektu budżetu państwa na 2018 r. w tym propozycji
średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej na rok 2018, propozycji wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę na rok 2018 i wysokości minimalnej stawki
godzinowej oraz zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji
emerytur i rent z FUS.
 Projektu budżetu państwa na 2018 r.
 Realizacji programu "Za życiem".
 Projektu ustawy o podatku od towarów i usług.
 Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
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Zespół ds. prawa pracy, powołany Uchwałą nr 6 RDS z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie
powołania stałych zespołów Rady.

Przewodniczący Zespołu – Jacek Męcina – Konfederacja Lewiatan.
Stronę rządową reprezentuje:
 Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w MRPiPS,
Posiedzenia
Zespół ds. prawa pracy

2016
14

2017
8

2018
2

W 2017 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Nowelizacji ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych.
 Pracowników tymczasowych ze szczególnym uwzględnieniem
przepisu dotyczącego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
 Ochrony danych osobowych.
 Zmiany zapisów ustawy o zatrudnieniu pracowników
tymczasowych w zakresie dopuszczenia w układach zbiorowych
pracy zawieranych u pracodawcy użytkownika, wydłużenia
okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych.
 Przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzaniu.
 Okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich
elektronizacją.
W 2018 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Pracowników młodocianych.
 Propozycji zmian rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych
posiłków i napojów.
 Projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.
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Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, powołany Uchwałą nr 6 RDS z dnia 14
grudnia 2015 r. w sprawie powołania stałych zespołów Rady.
Przewodniczący Zespołu – Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP.
Stronę rządową reprezentują:
 Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w MRPiPS,
 Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w ME,
 Piotr Woźny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Posiedzenia
Zespół
ds.
polityki
gospodarczej i rynku pracy

2016
7

2017
3

2018
1

W 2017 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Zasad małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską.
 Kształcenia zawodowego oraz Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.
 Likwidacji lub ograniczenia barier w prowadzeniu działalności
innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych
instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce.
 Zasad zarządzania mieniem państwowym.
 Wsparcia nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku
dochodowego oraz usług świadczonych nieodpłatnie przez
podmioty odpowiedzialne za wspieranie nowych inwestycji.
 Płatności elektronicznych.
W 2018 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Projektu Strategii "5G dla Polski.
 Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla
przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
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Zespół ds. ubezpieczeń społecznych, powołany Uchwałą nr 6 RDS z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania stałych zespołów Rady.

Przewodniczący Zespołu – Jan Klimek – Związek Rzemiosła Polskiego.
Stronę rządową reprezentuje:
 Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w MRPiPS.
Posiedzenia
Zespół ds.
społecznych

ubezpieczeń

2016
11

2017
7

2018
1

W 2017 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Zmiany ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy
o Państwowej Inspekcji Pracy.
 Zniesienia zasady ograniczenia rocznej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do 30-krotności
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
 Waloryzacji rent i emerytur.
 Założeń projektu budżetu państwa na 2018 r.
 Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.
W 2018 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.
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Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego, powołany Uchwałą nr 6 RDS z dnia 14 grudnia 2015
r. w sprawie powołania stałych zespołów Rady.
Przewodniczący Zespołu – Zbigniew Żurek – Związek Pracodawców Business Centre Club.
Stronę rządową reprezentuje:
 Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w MRPiPS.

Posiedzenia
Zespół ds. rozwoju dialogu
społecznego

2016
7

2017
11

2018
1

W 2017 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Propozycji zmian do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego.
 Projektu ustawy o jawności życia publicznego.
 Wprowadzenia
i
odpowiednio,
rozszerzenia
w opracowywanej podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla szkół podstawowych oraz w podstawie
programowej dla szkół ponadgimnazjalnych – treści
w zakresie dialogu społecznego, partnerstwa społecznego,
etyki pracy, prawa pracy itp.
W 2018 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Projektu ustawy o jawności życia publicznego.
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Zespół ds. funduszy europejskich, powołany Uchwałą nr 6 RDS z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania stałych zespołów Rady.
Przewodniczący zespołu – Zygmunt Mierzejewski – Forum Związków Zawodowych.

Stronę rządową reprezentują:
 Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w MRPiPS,
 Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
 Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w MF.
Posiedzenia
Zespół
ds.
europejskich

funduszy

2016
6

2017
5

2018
1

W 2017 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów
dotacyjnych finansowanych z funduszy UE.
 Nowej perspektywy finansowej.
 Przyszłości polityki spójności UE oraz roli partnerów
społecznych w promocji polskiego stanowiska w sprawie
przyszłego budżetu UE.
 Stanu wdrażania kluczowych postulatów i rekomendacji
z „Białej Księgi Zasady Partnerstwa na lata 2014-2020”.
 Naliczania VAT od usług doradczych w ramach działania 2.2 PO
WER.
W 2018 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Naliczania podatku VAT w projektach współfinansowanych
z funduszy europejskich, dostępnych w obecnej perspektywie
finansowej.
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Zespół ds. usług publicznych, powołany Uchwałą nr 6 RDS z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie
powołania stałych zespołów Rady.

Przewodniczący Zespołu – Sławomir Broniarz – Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych.
Stronę rządową reprezentują:
 Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w MZ,
 Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEN,
 Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w MRPiPS.
Posiedzenia
Zespół
ds.
publicznych

usług

2016
13

2017
10

2018
1

W 2017 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Ustalania
najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
pracowników
wykonujących
zawody
medyczne
zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 Wprowadzenia do polskiego systemu prawnego możliwości
współfinansowania
przez
świadczeniobiorców
ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych rzeczowych.
 Szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego; stażu
adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania
o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela;
regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz
trybu pracy komisji konkursowej.
 Kompleksowości i wysokiej jakości podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ) w systemie ochrony zdrowia.
 Wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 Skonsolidowania podstawowych regulacji z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki.
 Sytuacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w domach dziecka
i pogotowiach opiekuńczych po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 237.
W 2018 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne
zatrudnionych w podmiotach leczniczych
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Zespół ds. międzynarodowych, powołany Uchwałą nr 6 RDS z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania stałych zespołów Rady.

Przewodniczący Zespołu Bogdan Kubiak – NSZZ „Solidarność”.
Stronę rządową reprezentują:
 Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w MRPiPS,
 Piotr Wawrzyk – Podsekretarz Stanu w MSZ.
Posiedzenia
Zespół
międzynarodowych

ds.

2016
3

2017
2

2018
-

Dyskutowano m.in. na temat:
 Wniosków z analizy zgodności z polskim ustawodawstwem
Poprawek z 2016 r. do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.
i Poprawek do Konwencji MOP nr 185 dotyczącej dowodów
tożsamości marynarzy z 2003 r. oraz celowości ratyfikacji tej
ostatniej po wprowadzonych zmianach.
 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.
 Udziału trójstronnej delegacji polskiej w 106 sesji
Międzynarodowej Konferencji Pracy się w dniach 5-16 czerwca
2017 r. w Genewie.
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Podzespół ds. służb mundurowych działający w ramach Zespołu RDS ds. usług publicznych.
Powołany w marcu 2016 r.

Przewodniczący Podzespołu – Mariusz Tyl – Forum Związków Zawodowych.
Stronę rządową reprezentują:
 Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA,
 Patryk Jaki – Sekretarz Stanu w MS,
 Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w MRPiPS,
 Piotr Walczak – Podsekretarz Stanu w MF.
Posiedzenia
podzespół
ds.
mundurowych

służb

2016
5

2017
3

2018
1

W 2017 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Zmian dotyczących zaopatrzeniowego systemu emerytalnego
służb mundurowych przez podległe MSWiA komórki.
 Nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw –
w zakresie zmian w zasadach rozliczania zwolnień lekarskich
funkcjonariuszy.
 Podziału środków na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy
służb mundurowych na rok 2018.
W 2018 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Projektu ustawy o jawności życia publicznego - w zakresie
jawności oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy.
 Pracowniczych Planów Kapitałowych.
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Podzespół ds. ochrony zdrowia, działający w ramach Zespołu RDS ds. usług publicznych.
Powołany decyzją Prezydium RDS w dniu 16.02.2017 r.
Przewodniczący Podzespołu – Lubomir Jurczak – Związek Pracodawców Business Centre
Club.
Stronę rządową reprezentuje:
 Jakub Bydłoń – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w MZ.

Posiedzenia
Podzespół
zdrowia

ds.

ochrony

2017
12

2018
2

W 2017 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta.
 Finansowania w ochronie zdrowia.
 Problemów
w
funkcjonowaniu
branży
ratowników
medycznych.
 Kryteriów pozacenowych w zamówieniach na zakup leków.
 Zmiany ustawy o działalności leczniczej.
 Jakość w medycynie.
 Zabezpieczenia
społeczeństwa
polskiego
w
opiekę
pielęgniarską i położniczą w związku z migracjami personelu i
zmianą systemu emerytalnego.
 Wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W 2018 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w opiekę pielęgniarską i położniczą
w związku z migracjami personelu i zmianą systemu emerytalnego.
 Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.
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Podzespół ds. Krajowej Administracji Skarbowej, działający w ramach Zespołu RDS ds.
usług publicznych. Powołany w dniu 29.11.2017 r.

Przewodniczący Podzespołu – Tomasz Ludwiński – NSZZ „Solidarność”.
Stronę rządową reprezentują:
 Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu w MF.
Posiedzenia
Zespół ds.

2017
1

2018
3

W 2017 r. miało miejsce inauguracyjne posiedzenie podzespołu.
W 2018 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Prac nad reorganizacją egzekucji administracyjnej.
 Zasad i kwot podziału środków na regulacje wynagrodzeń
w KAS od 1 grudnia 2017 roku.
 Jawność oświadczeń majątkowych dla pracowników
i funkcjonariuszy KAS.
 Realizacji postanowień ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie
monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT).
 Likwidacji i łączenia jednostek organizacyjnych KAS.
 Zwrotu kosztów podróży pracownikom i funkcjonariuszom
KAS.
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Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy
Przewodniczący Podzespołu – Grzegorz Tokarski – Pracodawcy RP.
Stronę rządową reprezentuje:
 Piotr Krasuski – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Posiedzenia
podzespół
ds.
reformy
polityki rynku pracy

2017
5

2018
1

W 2017 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Planowanych zmian w polityce rynku pracy.
 Rekomendacji Pracodawców RP w zakresie głównych założeń do
reformy polityki rynku pracy.
W 2018 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Sytuacji w obszarze zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
 Potrzeb polskiego rynku pracy w zakresie zatrudniania
cudzoziemców.
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Doraźny zespół ds. zamówień publicznych, powołany Uchwałą nr 7 RDS z dnia 14 grudnia
2015 r. oraz Uchwałą nr 17 RDS z dnia 19 października 2016 r. Zespół doraźny zakończy
swoje prace do dnia 31.12.2018 r.
Przewodniczący Zespołu doraźnego – Dobrawa Biadun – Konfederacja Lewiatan.
Stronę rządową reprezentują:
 Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w MRPiPS,
 Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w MF.

Posiedzenia
Doraźny ds.
publicznych

zamówień

2016
12

2017
13

2018
1

W 2017 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Budżetowania kontraktów na zamówienia publiczne w służbie
zdrowia na rok 2017 z uwzględnieniem nowelizacji Prawa
zamówień publicznych z 2016 r.
 Dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.
 Przygotowania administracji państwowej i samorządowej do
zmiany kosztów pracy w usługach świadczonych w ramach
zamówień publicznych, w związku ze zmianą prawa od 1
stycznia 2017 r.
 Zmiany ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
niektórych innych ustaw.
 Dokumentu roboczego pt.: "Postulaty do nowej ustawy Prawo
zamówień publicznych strony pracowników i strony
pracodawców doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień
publicznych RDS".
W 2018 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Dokumentu pt.: "Postulaty do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych strony
pracodawców i strony pracowników doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień
publicznych RDS".
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Doraźny zespół ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, powołany Uchwałą nr
15 RDS z dnia 23 września 2016 r. oraz Uchwałą nr 23 RDS z dnia 20 grudnia 2017 r. Zespół
doraźny zakończy swoje prace do dnia 31.12.2018 r.
Przewodniczący Zespołu doraźnego – Rafał Baniak – Pracodawcy RP.
Stronę rządową reprezentuje:
 Paweł Chorąży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Posiedzenia
Doraźny ds. SOR

2016
1

2017
7

2018
1

W 2017 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Przyjętej przez Rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju.
 Prezentacji projektu „Pakiet działań dla miast średnich tracących
funkcje społeczno-gospodarcze”.
 Założeń dokumentu pn. ,,Polityka Surowcowa Państwa”.
 Zmiany ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych
ustaw z projektem aktu wykonawczego.
W 2018 r. dyskutowano m.in. na temat:
 Zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
 Potrzeb polskiego rynku pracy w zakresie zatrudnienia cudzoziemców.
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