
  
 Warszawa,  7 czerwca 2018 r. 

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów 
               DSP.WPL.140.21.2018.WK                

 

  
 
 

 Pan  
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

 

              Szanowny Panie Marszałku 
 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
prezydenckiego projektu ustawy:  

 

- o zmianie ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach 
dialogu społecznego (druk nr 2281). 

 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do reprezentowania Rządu w tej sprawie w 
toku prac parlamentarnych.  

 

 

                                                         Z poważaniem 

 

 (-) Mateusz Morawiecki 

 
 



Stanowisko Rządu 

do 

 prezydenckiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego  

i innych instytucjach dialogu społecznego 

(druk sejmowy nr 2281) 

 

Przedłożony przez Prezydenta RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego jest wynikiem przeprowadzonej przez 

Radę Dialogu Społecznego (RDS) oceny funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 24 lipca 

2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 

1240 z późn. zm.) oraz przedstawionych Prezydentowi Rzeczypospolitej rekomendacji zmian, 

zgodnie z przepisem art. 87 ww. ustawy. 

RDS stanowi forum trójstronnej współpracy reprezentatywnych organizacji związkowych, 

reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz strony rządowej. 

Wykonując dyspozycje art. 87 ww. ustawy, w dniu 9 czerwca 2017 r. przekazano 

Prezydentowi RP – wypracowane w dialogu trójstronnym – rekomendacje do ustawy 

o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Przekazany 

dokument stanowił podstawę przygotowania prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy, 

który został zaprezentowany podczas plenarnego posiedzenia RDS dnia 30 października 

2017 r., a obecnie jest przedmiotem prac Sejmu RP. 

Zawarte w projekcie ustawy propozycje mają na celu zwiększenie katalogu kompetencji RDS 

oraz strony pracowników i pracodawców, wzmocnienie organizacyjne RDS oraz 

wprowadzają zmiany w zakresie funkcjonowania i finansowania wojewódzkich rad dialogu 

społecznego (WRDS). 

Zaproponowano zmianę polegającą na rozszerzeniu katalogu uprawnień zastrzeżonych do 

realizacji w ramach dialogu autonomicznego przez uzupełnienie katalogu przygotowywanych 

przez Radę Ministrów oraz jej członków projektów założeń projektów ustaw i projektów 

aktów prawnych o opiniowanie projektów strategii, projektów programów oraz projektów 

innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów (zmiana 

art. 2 i art. 5). 
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W projekcie proponuje się także rozszerzenie kompetencji RDS o wystąpienie do Sejmu  

i Senatu z wnioskiem o możliwość przedstawienia Sejmowi i Senatowi informacji dotyczącej 

spraw o istotnym znaczeniu (dodanie art. 14a). 

Przez dodanie art. 14b proponuje się przyznanie możliwości podjęcia uchwały przez stronę 

pracowników i stronę pracodawców RDS o wystąpieniu przez przewodniczącego RDS do 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji 

ogólnej, w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego 

w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych 

przez organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych 

oraz w takich samych stanach prawnych, w szczególności gdy wydanie interpretacji ogólnej 

służy realizacji celów RDS. 

Zmiana art. 22 ma na celu poszerzenie kręgu osób mogących brać udział w posiedzeniach 

plenarnych RDS z głosem doradczym o Głównego Inspektora Pracy, natomiast art. 28 – 

rozszerzenie kręgu członków RDS mogących brać udział w głosowaniu, o przedstawicieli 

ministra właściwego do spraw pracy i ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

Przewidziano również możliwość podejmowania uchwały przez stronę pracowników  

i pracodawców RDS w drodze korespondencyjnego głosowania (dodanie art. 30a). 

Zgodnie z propozycją zmienionego art. 32 Przewodniczący RDS będzie przedstawiał 

Sejmowi i Senatowi corocznie, nie później niż do dnia 15 października, informację 

z działalności RDS za okres swojej kadencji oraz, nie później niż do dnia 31 maja Sejmowi 

i Senatowi sprawozdanie z działalności RDS w roku poprzednim. 

Ostatnią zmianą w zakresie funkcjonowania RDS jest propozycja zmiany art. 40, zgodnie  

z którą będzie istniała konieczność przeprowadzenia konsultacji z właściwym ministrem 

przed powołaniem zespołu branżowego. 

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego przewiduje również zmiany odnoszące się do 

funkcjonowania i finansowania WRDS – ciał dialogu społecznego funkcjonujących na 

szczeblu regionalnym. Dotyczą one w szczególności doprecyzowania kompetencji rad (art. 

42), przeniesienia kompetencji do zawierania umowy określającej wynagrodzenie oraz zwrot 

kosztów przejazdu i zakwaterowania z wojewody na marszałka województwa (art. 46), 

doprecyzowania składu WRDS i działalności jej biura (art. 47), zapewnienia możliwości 
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finansowania kosztów ekspertyz i opinii, kosztów związanych z podróżą służbową oraz 

dojazdu na posiedzenia delegowanych członków WRDS, wykonujących zadania zlecone 

przez Prezydium (art. 48), określenia procedury głosowań, w tym dopuszczenia możliwości 

głosowania korespondencyjnego (art. 50). 

Ponadto projekt zakłada, zgodnie z oczekiwaniami, znaczący wzrost środków na 

funkcjonowanie WRDS począwszy od 2019 r. 

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego został skierowany do zaopiniowania przez RDS. W dniu  

20 grudnia 2017 r. Rada przyjęła uchwałę nr 22, w której wyrażona została pozytywna opinia 

do przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy. 

W opinii RDS, projekt zawiera ważne kwestie merytoryczne, które usprawnią prowadzenie 

dialogu społecznego na szczeblu zarówno krajowym, jak i regionalnym. Na szczególne 

poparcie zasługują przepisy dotyczące: 

 rozszerzenia katalogu dokumentów podlegających opiniowaniu przez stronę 

pracowników i stronę pracodawców Rady o projekty strategii i planów; 

 przyznania możliwości wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej z zakresu stosowania prawa 

podatkowego; 

 umożliwienia podejmowania uchwał strony pracowników i strony pracodawców Rady 

w drodze głosowania korespondencyjnego; 

  udziału – z głosem doradczym – w pracach Rady przedstawiciela Głównego 

Inspektora Pracy; 

 doprecyzowania kompetencji wojewódzkich rad dialogu społecznego i zwiększenia 

środków na ich funkcjonowanie. 

Jednocześnie, mając na uwadze szczególną rolę Rady Dialogu Społecznego w tworzeniu 

projektu budżetu państwa na rok następny, określoną w art. 16-19 ustawy, zasadne jest – 

analogicznie do procedury stosowanej w pozostałych etapach procesu budżetowego – 

przedstawienie przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady opinii o Wieloletnim 

Planie Finansowym Państwa, a nie o jego projekcie. 

Wieloletni Plan Finansowy Państwa zawiera Program Konwergencji, który określa wstępną 

prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac 

nad projektem ustawy budżetowej na rok następny, dlatego zasadne jest zastosowanie 
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w stosunku do tego dokumentu procedury analogicznej, jak do pozostałych dokumentów 

dotyczących procesu budżetowego. Opinie o WPFP ze strony partnerów społecznych będą 

mogły być wykorzystane na kolejnych etapach tworzenia projektu ustawy budżetowej, w tym 

już na etapie przygotowywania założeń projektu budżetu państwa. 

Z uwagi na fakt, że proponowane rozwiązania zostały przygotowane w oparciu o przedłożone 

Prezydentowi RP rekomendacje przedstawicieli strony rządowej, strony pracowników i strony 

pracodawców Rady Dialogu Społecznego, Rada Ministrów pozytywne opiniuje przedłożony 

projekt ustawy. 
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