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Warszawa, 3 kwietnia 2020 r. 

KOMUNIKAT 
 

Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego gotowa na Tarczę 2.0  

i przeciwna ingerencji w autonomię Rady 

 
Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego (RDS) zgłosiła gotowość do współpracy przy tworzeniu tzw. 

Tarczy 2.0 dla ratowania polskiej gospodarki oraz stanowczy protest przeciw zapisom ustawy 

ograniczającym autonomię Rady. Obradujące dziś Prezydium RDS wyraziło oburzenie wobec 

nieuwzględnienia w rządowej wersji tzw. Tarczy Antykryzysowej praktycznie żadnych propozycji 

zgłoszonych przez Radę, która domaga się też, aby rząd wskazał wyraźnie, jak planuje zabezpieczyć 

Tarczę 2.0 od strony finansowej. 

 

Strona społeczna RDS podkreśliła, że nadal jest otwarta na współpracę ze stroną rządową, gdyż tylko w ten 

sposób – znając problemy pracowników i pracodawców – można wypracować optymalne rozwiązania, które 

faktycznie pomogą zwalczyć gospodarcze skutki koronawirusa. 

Zgłoszono też pełną gotowość zaopiniowania propozycji do Tarczy 2.0. Jak zaznaczyła strona społeczna Rady, 

jej członkowie mają już gotowe pomysły, a jej eksperci są gotowi do dalszej pracy nad propozycjami 

SKUTECZNYCH rozwiązań. Organizacje pracodawców i związkowców uczestniczące w dzisiejszym posiedzeniu 

Prezydium Rady zgodnie podkreśliły, że tzw. Tarcza Antykryzysowa nie zawiera lwiej części rozwiązań 

zaproponowanych przez organizacje pracodawców i pracowników. 

Jako NAJPILNIEJSZĄ do rozwiązania wskazano dziś kwestię ochrony personelu medycznego, m.in. 

poprzez  zapewnienie środków ochrony osobistej, zatrudnienie w jednym miejscu, zapewnienie noclegów w 

hotelach na czas stanu epidemii oraz podwyżki pensji zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO). 

Reprezentujący stronę rządową Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej (MRPiPS) zaznaczał podczas posiedzenia Prezydium Rady, że obecna tzw. Tarcza Antykryzysowa to 

pakiet pomocy przewidzianej na najbliższe trzy miesiące i będzie dopasowywany do aktualnej sytuacji na bieżąco 

– na podstawie analizy wskaźników, informacji z rynku oraz nadsyłanych wniosków. 

Strona społeczna RDS wyraziła jednocześnie zdecydowany protest przeciw zapisom ustawy ograniczającym jej 

autonomię oraz prawo organizacji pracowników i pracodawców do swobodnego wybierania swoich 

przedstawicieli. Podkreśliła, że obecne zapisy ustawy są niezgodne nie tylko z prawem krajowym, ale także z 

prawem międzynarodowym i Unii Europejskiej. Naruszają one m.in. art. 3 Konwencji Międzynarodowej 

Organizacji Pracy nr 87, dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych. Do protestu strony 

społecznej Rady Dialog Społecznego przyłączyły się już liczne instytucje krajowe (Wojewódzkie Rady Dialogu 

Społecznego i zrzeszenia branżowe) oraz międzynarodowe, w tym przewodniczący Europejskiego Komitetu 

Społeczno-Ekonomicznego czy prezydent Międzynarodowej Organizacji Pracodawców. Europejskie instytucje 

zrzeszające pracodawców i pracowników wystosowały też wspólny apel do Komisji Europejskiej. 
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Kontakt do ekspertów: 

 
dr Łukasz Bernatowicz 

wiceprezes BCC 
wiceprzewodniczący RDS 
minister infrastruktury w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC 
tel. 502 066 619 
e-mail: lukasz.bernatowicz@bcc.org.pl 
 
Zbigniew W. Żurek 

wiceprezes BCC 
członek Rady Dialogu Społecznego 
minister pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC 
tel. 690 485 442 
e-mail: zbigniew.zurek@bcc.org.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt dla mediów: 
 
Emil Muciński 

rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC 
tel. 602 571 395, 22 58 26 113 
e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl 
 
 

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku 
Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski 
działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, 
koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i 
pomocy przedsiębiorcom, jest ustawowym członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. 
Kontakty prasowe: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow, więcej: https://www.bcc.org.pl/ oraz: https://www.facebook.com/businesscentreclub 
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