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Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z Pana pismem z dnia 14 maja 2020 r., znak  III.7040.44.2020.LN dotyczącym 

zmian wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), dziękując za zaprezentowany pogląd w sprawie oceny 

znowelizowanych przepisów w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.), proszę o 

przyjęcie następujących wyjaśnień: 

 Przepis art. 27 ust. 2a ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 

dialogu społecznego został dodany do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (druk nr 299) dopiero na etapie prac sejmowych, a tym samym nie był 

przedmiotem uzgodnień międzyresortowych. Podkreślenia wymaga, że w kompetycjach 

ministra właściwego do spraw pracy, który w świetle art. 40 ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego koordynuje prace strony rządowej w 

Radzie, nie leży wydawanie opinii co do zgodności z normami konstytucyjnymi określonych 

przepisów obowiązującego prawa.  
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 Jednocześnie pragnę dodać, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o 

zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1464) do dnia 31 sierpnia 2020 r. Rada Dialogu Społecznego dokona 

oceny funkcjonowania znowelizowanych przepisów ustawy oraz przedstawi Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej rekomendacje zmian w tym zakresie. Obecnie w Radzie Dialogu 

Społecznego powołano Zespół, który prowadzi prace nad opracowaniem projektu nowelizacji 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Przygotowane przez Zespół rekomendacje będą 

przedłożone Prezydium Rady Dialogu Społecznego.  

 Pragnę zapewnić, że współpraca z partnerami społecznymi jest niezwykle istotna dla 

prowadzenia odpowiedzialnej i solidarnej polityki państwa. Wyrażam przekonanie, że 

przygotowane przez Zespół przepisy pozwolą w pełni realizować stawiane przed Radą Dialogu 

Społecznego zadania i cele.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

MINISTER 

wz.  Stanisław Szwed  

                   Sekretarz Stanu 

/-/ podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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