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PLENARNE POSIEDZENIE RDS
27.06.2016 czerwca br. odbyło się plenarne posiedzenie Rady
Dialogu Społecznego.
W pierwszej części spotkania strona społeczna przyjęła uchwały
strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego
w sprawie:
 - problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego
w związku z nierówną konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi;
 - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W uchwale strona społeczna sprzeciwia się wprowadzeniu
do ustawy zapisu, w rezultacie którego przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych i pracodawców zostaną wykluczeni z Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. osób niepełnosprawnych.
 - negatywnych skutków gospodarczych i społecznych związanych
z realizacją przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;
 - projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (projekt z dnia 29 kwietnia 2016 r.). Strona
społeczna RDS zgodziła się na likwidację tzw. procedury oświadczeniowej o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca oraz opowiada się
za wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/36/UE z dnia 26.02.2014 r. ws. warunków wjazdu i pobytu
obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego i krótkoterminowego. Zmiany te powinny
eliminować nielegalne zatrudnienie oraz zrównać warunki pracy i
płacy cudzoziemców ze standardami, którymi objęci są polscy
pracownicy.
drugiej części spotkania wiceminister finansów, Leszek Skiba, przedstawił informację na temat przyjętych przez Radę Ministrów Założeń
projektu budżetu państwa na rok 2017. Poinformował, że rząd jest
silnie zdeterminowany, by deficyt sektora finansów publicznych w
2017 r. nie przekroczył 3% PKB. Jednocześnie Ministerstwo Finansów
prognozuje w kolejnym roku wzrost PKB na poziomie 3,9%. Założono
także, że inflacja wzrośnie o 1,3%, Komentując przyjęcie przez rząd
takiej prognozy stwierdził, że na poziom inflacji najsilniej oddziałują
czynniki zewnętrzne, takie jak ceny ropy i surowców. Jednocześnie
można było wywnioskować, że ministerstwo, jako priorytet stawia
sobie zabezpieczenie środków na sfinansowanie „Programu 500+” w
2017 r.
W czasie dyskusji przedstawiciele strony pracodawców krytykowali
głównie prognozy dotyczące inwestycji prywatnych w gospodarce
oraz prognozowany poziom inflacji w kolejnym roku. Przedstawiciele
pracowników wskazywali natomiast na problemy dotyczące wynagrodzeń, emerytur i rent oraz wydatków na cele socjalne.
Przewodniczący Jan Guz zwrócił uwagę, że ministerstwo powinno
wziąć pod uwagę ostatnie wydarzenia w Unii Europejskiej. Brexit
może mieć wpływ na zaprezentowane przez rząd prognozy makroeko-

nomiczne. Zauważył, że na podstawie założeń przyjętych przez Radę
Ministrów można wnioskować, że rząd będzie kontynuował politykę
poprzedników w zakresie zwiększania dysproporcji dochodowych i
utrzymywania wysokich podatków. Rząd nie przedstawił także działań, które skutecznie mogłyby zmniejszyć opodatkowanie najmniej
zarabiających. Zamrożenie progów podatkowych w podatku od dochodów osób fizycznych oznacza realny wzrost opodatkowania. Przewodniczący OPZZ pytał również, kiedy zostanie podwyższona kwota
wolna od podatku, przywrócona wysokość stawek VAT w wysokości
7% i 22%, odmrożona podstawa naliczania odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, zwiększona wysokość ryczałtu samochodowego (tzw. kilometrówki), który nie był waloryzowany od 2007
r. oraz podwyższone wynagrodzenia w sferze budżetowej. Poruszył
także kwestie wpływu utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej
na ściągalność podatków oraz uszczelnienia systemu podatkowego.
Przewodniczący OPZZ zwrócił także uwagę na pozytywne skutki
finansowe dla budżetu państwa rządowej propozycji, by płaca minimalna w 2017 r. wynosiła 2000 zł. Na zakończenie podkreślił, że
OPZZ nie może zaakceptować propozycji dotyczącej wskaźnika
wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w tym decyzji rządu, aby około 1,4 mld zł zostało rozdysponowane w sposób,
który pomija negocjacje prowadzone w RDS.
W kolejnej części posiedzenia Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska i przewodniczącego Zespołu problemowego
ds. ubezpieczeń społecznych Jan Klimek przedstawili informację na
temat wskaźników waloryzacji rent i emerytur na 2017 r. Przewodniczący zespołu poinformował, że nie udało się wypracować wspólnego
stanowiska strony społecznej dot. wskaźników waloryzacji. Minister
zapowiedziała natomiast, że w tym tygodniu Komitet Stały Rady
Ministrów będzie pracował nad opinią rządu wobec prezydenckiego
projektu obniżenia wieku emerytalnego. Poinformowała również, że
nie ma jeszcze decyzji by w nowej ustawie powiązać wiek emerytalny
ze wyższym niż dotychczas stażem pracy.
Przypomnijmy, że w maju br. strona związkowa RDS opierając się na
przygotowanej przez rząd wstępnej prognozie wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy
budżetowej na rok następny, przedstawiła rządowi wspólne stanowisko w którym domaga się by 2017 r.: wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynosił nie mniej niż 5,7%, wzrost wynagrodzeń w
sferze budżetowej wynosił nie mniej niż 10,9% a wzrost minimalnego
wynagrodzenia za pracę wynosił nie mniej niż 6,5%. Natomiast
wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynieść nie mniej niż
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2016r. zwiększony o
co najmniej 50 proc. realnego przeciętnego wynagrodzenia za pracę w
roku 2016. W swoim wystąpieniu Jan Guz zauważył, że konieczna jest
zmiana sposobu wyliczania wskaźnika waloryzacji rent i emerytur.
Kolejne plenarne posiedzenia Rady Dialogu Społecznego zaplanowano na 14 lipca 2016r.
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