
Warszawa, 29 sierpnia 2013 

Szanowna Pani Segol, 

W odpowiedzi na Pani list adresowany do Premiera Donalda Tuska dotyczący zawieszenia 

udziału NSZZ „Solidarność”,  OPZZ i FZZ w pracach Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-

Gospodarczych, chciałbym przedstawić następujące stanowisko: 

Polski rząd jako jedna ze stron dialogu społecznego współpracuje z partnerami społecznymi 

w wypracowaniu najlepszych możliwych rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich 

uczestników ekonomicznych i społecznych działań w Polsce. 

Polski rząd nie ignoruje rozwiązań proponowanych zarówno przez związki zawodowe i 

organizacje pracodawców dotyczących wszystkich obszarów polityki społeczno-

ekonomicznej kraju. Praca Komisji Trójstronnej jest zasadniczo oparta na tych propozycjach. 

W przypadku gdy potrzebne jest jasne stanowisko Rządu lub w kluczowych kwestiach 

socjalnych Premier osobiście bierze udział w spotkaniach Komisji Trójstronnej wykazując 

niniejszym swoje zaangażowanie w dialog społeczny i jego gotowość do wysłuchania opinii i 

argumentów wszystkich stron negocjacji. Niedawno uznając wagę głosu partnerów 

społecznych wiele ich postulatów zostało zawartych w Ustawie o specjalnych rozwiązaniach 

dla pracowników i pracodawców w celu ochrony miejsc pracy w czasie spowolnienia 

gospodarczego i kryzysu. 

Dla mnie jako Ministra Pracy i Polityki Społecznej Komisja Trójstronna, której jestem 

przewodniczącym, jest szczególnie ważna z uwagi na zakres spraw dyskutowanych na jej 

forum, które znajdują się w zakresie kompetencji mojego Ministerstwa. Są to między innymi 

kwestie rynku pracy, prawa pracy, bezrobocia, zatrudnienia, polityki rodzinnej, zasiłków 

społecznych i ubezpieczenia emerytalnego.  

Ustawa o Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych nie przewiduje trybu 

społecznych konsultacji. Prace nad reformą zapisów kodeksu pracy dotyczących czasu pracy 

zostały rozpoczęte na forum i w grupach roboczych do spraw prawa pracy i układów 

zbiorowych pracy Komisji Trójstronnej z inicjatywy rządu w grudniu 2011. Przez 12 

miesięcy prace skupiały się przede wszystkim na negocjacjach kompleksowych rozwiązań 

dotyczących regulacji kwestii czasu pracy w Sekcji VI kodeksu pracy. Ponadto postanowiono 

rozpocząć dyskusje na temat regulacji prowadzących do stabilizacji zatrudnienia w kontekście 



warunków stosowania umów o pracę na czas określony, umów cywilnoprawnych, 

samozatrudnienia i pracy tymczasowej. Obecnie Rząd i pracodawcy oczekują wspólnego 

stanowiska związków zawodowych NSZZ „Solidarność, OPZZ i FZZ w zakresie regulacji 

kwestii krótkoterminowych umów o pracę. 

Od samego początku rozmów na temat regulacji czasu pracy Rząd kładł specjalny nacisk na 

bliską współpracę z partnerami społecznymi. Częste spotkania zarówno robocze i formalne, 

które odbyły się w ostatnim roku umożliwiły szczegółową dyskusję i dogłębną analizę 

szeregu aspektów, oraz umożliwiły przedstawienie stanowisk wszystkich zainteresowanych 

stron. Należy również zauważyć, że oprócz pracy w ramach Komisji Trójstronnej, projekty 

nowelizacji kodeksu pracy dotyczących regulacji czasu pracy były przedmiotem społecznych 

konsultacji zgodnie ze statutowym wymogiem Ustawy o związkach zawodowych i Ustawy o 

organizacjach pracodawców jeszcze zanim zostały one przedstawione w Sejmie. 

Nowelizacja dotycząca możliwości przedłużenia okresu rozliczenia do dwunastu miesięcy jest 

rozwiązaniem, które będzie dostępne pracodawcy tylko wtedy gdy uzyska on akceptację ze 

strony pracowników reprezentowanych przez zakładowe organizacje związkowe, lub w 

przypadku ich braku przez przedstawicieli wybranych w trybie przyjętym przez pracodawcę. 

W ten sposób rozwiązanie to będzie stosowane na podstawie zbiorowego układu pracy lub 

innego rodzaju porozumienia.  

W obecnych ramach prawnych mechanizm ustalania płacy minimalnej w Polsce określony 

jest w Ustawie z 10 października 2002 o płacy minimalnej. Ustawa ta gwarantuje coroczny 

wzrost płacy minimalnej nie mniejszy niż całkowity wzrost [cen] dóbr konsumpcyjnych i 

usług przewidziany na dany rok (mechanizm korekcyjny dostępny w przypadku gdy roczny 

wzrost cen różni się od przewidywanego zapewnia utrzymanie właściwej wartości płacy 

minimalnej) i nie określa górnego limitu wzrostu, którego ustalenie jest w kompetencjach 

Komisji Trójstronnej lub Rady Ministrów (jeśli nie dojdzie do porozumienia w Komisji 

Trójstronnej). Jednocześnie poziom płacy minimalnej nie może być niższy niż płaca 

minimalna zaproponowana na Komisji Trójstronnej do negocjacji. Mechanizm ustanowiony 

przez Ustawę nie ogranicza ani możliwości ani perspektywy osiągnięcia przez płacę 

minimalną poziomu 50%  średniej płacy w gospodarce narodowej na drodze negocjacji w 

Komisji Trójstronnej. Komisja Trójstronna już dwukrotnie ustalała poziom płacy minimalnej 

na rok następny: w 2008 i 2009. Należy zauważyć, że właściwy tryb ustanawiania płacy 

minimalnej jest racjonalnym i merytorycznie uzasadnionym rozwiązaniem gdyż bierze pod 



uwagę obecną sytuację społeczno gospodarczą, w tym możliwości pokrycia skutków 

finansowych wzrostu płacy minimalnej przez pracodawców i budżet państwa. 

Należy podkreślić, że wiążące zapisy Ustawy nie ograniczają możliwości negocjowania 

większego wzrostu płacy minimalnej niż poziom minimalny zagwarantowany przez Ustawę 

w przypadku bardziej sprzyjających warunków społeczno-gospodarczych. O ile w czasie 

spowolnienia gospodarczego i pojawienia się groźby kryzysu zapewniają one statutowy 

wzrost płacy minimalnej i ograniczają możliwość nasilenia się negatywnych tendencji dla 

pracodawców i również dla gospodarki, to w czasie spowolnienia gospodarczego nadmierny 

wzrost płacy minimalnej mógłby pogorszyć sytuację na rynku pracy, np. wskutek braku 

nowych miejsc pracy i redukcji już istniejących, bezrobocia młodzieży i pracowników nisko 

wykwalifikowanych, wzrostu bezrobocia w tych regionach Polski gdzie poziom płac jest 

niższy. Wymuszony odgórny wzrost płacy może spowodować zwolnienia pracowników, 

których produktywność jest poniżej nowego wyższego poziomu płacy minimalnej. Oznacza 

to, że wzrost płacy minimalnej bez uwzględnienia warunków makroekonomicznych lub 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może spowodować wzrost zarejestrowanego 

bezrobocia lub rozrost tak zwanej szarej strefy. 

W Polsce relacja między płacą minimalną a płacą średnią w gospodarce narodowej jest bliska 

tej relacji w innych krajach europejskich. W ostatnich latach relacja ta pozostaje na poziomie 

nieco ponad 40%. Poziom płacy minimalnej przewidziany na rok 2014 tj. 1680 PLN 

zapewnia że w 2014 mroku stosunek między tą płacą a prognozowaną płacą średnią   w 

gospodarce narodowej (3746 PLN) będzie na poziomie 44.8%.  

Należy podkreślić że płaca średnia w gospodarce narodowej i płaca minimalna mają różny 

zakres. Płaca średnia bierze pod uwagę wszystkie formy płacy i zasiłków, do których 

pracownik ma prawo w ramach stosunku pracy. Płaca minimalna nie zawiera natomiast takich 

elementów jak: wynagrodzenie za nadgodziny, nagrody jubileuszowe czy zasiłki emerytalne 

lub rentowe. 

Uznając rolę partnerów społecznych w ustanawianiu porządku socjalnego i struktur 

nowoczesnego demokratycznego państwa, Rząd Polski dąży do ciągłego wzmacniania i 

wzrostu zaufania publicznego do dialogu społecznego. Jest to szczególnie ważne w trudnej 

sytuacji społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej, jak również w sytuacji napięć między 

krajowymi partnerami społecznymi. Jeśli jedna ze stron opuszcza stół negocjacji, dialog 



społeczny nie może służyć celowi do którego został powołany. O ile konsensus nie jest 

zawsze możliwy, wszystkie strony dialogu społecznego powinny być zaangażowane w ten 

proces dla wspólnego dobra całego społeczeństwa - dlatego jako przewodniczący Komisji 

Trójstronnej i przedstawiciel Rządu Polski będę zachęcał związki zawodowe do powrotu do 

stołu negocjacyjnego. 

 

Władysław Kosiniak-Kamysz 

Minister Pracy i Spraw Socjalnych 


