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Protokół z posiedzenia 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych 

w dniu 16 stycznia 2013 r. 
 

 

Założenia polityki rządu będące w kompetencji Ministra Skarbu Państwa, aktualna sytuacja 

dotycząca procesu komunalizacji uzdrowisk oraz przyszłość Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

to główne tematy posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu  

16 stycznia 2013 r.  

Obradom Trójstronnej Komisji przewodniczył Minister Pracy i Polityki Społecznej –  

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz – Przewodniczący TK. W posiedzeniu uczestniczył 

Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski, Sekretarz Stanu w MPiPS Jacek 

Męcina oraz wiceministrowie z resortów: gospodarki, skarbu państwa, administracji  

i cyfryzacji, zdrowia. Ponadto w obradach Komisji uczestniczył przedstawiciel Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego, a także przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw: 

dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego. 

Minister Skarbu Państwa przedstawił główne kierunki prac rządu będące  

w kompetencji resortu skarbu państwa przewidziane na 2013 r., zapowiedziane w wystąpieniu 

sejmowym Premiera Donalda Tuska w październiku 2012 r. Jak poinformował Minister 

Mikołaj Budzanowski prywatyzacja spółek Skarbu Państwa w 2013 r. realizowana będzie 

zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 27 marca 2012 r. „Planem prywatyzacji  

na lata 2012-2013”. Procesowi prywatyzacji resort skarbu państwa planuje poddać  

ok. 150 spółek, m. in. takich jak: Polski Holding Nieruchomości S.A., Energa S.A.  

M. Budzanowski zapowiedział, że od roku 2013 proces prywatyzacji będzie wygaszany,  

a pieniądze pochodzące z prywatyzacji (branżowej, giełdowej) w znacznie większym stopniu 

resort skarbu państwa będzie chciał przeznaczać na rozwój, na nowe projekty inwestycyjne  

w Polsce, w mniejszym zaś - na bezpośrednie zasilenie budżetu państwa - co stanowi pewną 

zmianę doktryny prywatyzacyjnej prowadzonej przez ostanie ponad 20 lat. Jeśli chodzi  

o planowane przychody z prywatyzacji w ustawie budżetowej na rok 2013 r. - to jest to kwota 

5 mld zł, natomiast na finansowanie nowych projektów resort zamierza przeznaczyć docelowo 

20 mld zł.  

Minister Mikołaj Budzanowski zaprezentował również cele i założenia Programu „Inwestycje 

Polskie”, główne kierunki inwestycji infrastrukturalnych, w tym kryteria wyboru projektów 

oraz rolę w Programie dwóch jego filarów – Banku Gospodarstwa Krajowego i centralnej 

spółki celowej Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR S.A.). Program ma zapewnić 

zachowanie obecnej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne o długim horyzoncie 

czasu, przy wykorzystaniu atrakcyjnego finansowania, stanowiąc zarazem uzupełnienie 

obecnej oferty instytucji finansowych na polskim rynku. Do Programu trafią pakiety akcji 

spółek Skarbu Państwa notowanych na GPW. Spółki strategiczne nadal pozostaną w nadzorze 

MSP, a ewentualna sprzedaż pakietów akcji w tych spółkach będzie możliwa jedynie  
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do poziomu gwarantującego utrzymanie kontroli korporacyjnej, z zastrzeżeniem sytuacji,  

w której kwestie te regulują dokumenty rządowe (np. polityka energetyczna Polski do 2030 r. 

w odniesieniu do PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.). Zakładany przez resort skarbu 

państwa efekt Programu to możliwość dofinansowania inwestycji na ogólną kwotę 40 mld zł 

do roku 2015. Jeśli chodzi o wartość zaangażowania PIR S.A. będzie to kwota od 50 mln zł  

do 750 mln zł z udziałem nie większym niż 50% w spółce celowej konkretnego projektu 

(preferowany udział to 250 mln zł). Minister M. Budzanowski podkreślił, że do Programu 

mają zostać włączone tylko rentowne projekty – infrastruktura energetyczna (dystrybucja  

i wytwarzanie) i gazowa (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowanie złóż 

węglowodorowych (w tym gazu z łupków), infrastruktura transportowa, infrastruktura 

samorządowa (utylizacja odpadów, komunikacja) oraz przemysłowa i telekomunikacyjna.  

Jak poinformował Minister M. Budzanowski, kierowany przez niego resort skarbu państwa 

rozpoczął już cykl spotkań prezentujących przedsiębiorcom produkty Programu; rozpoczęcie 

działalności operacyjnej spółki planowane jest w drugim kwartale 2013 r. 

Jan Guz (Przewodniczący OPZZ) zwrócił uwagę na brak inicjatywy ze strony resortu skarbu 

państwa włączenia strony społecznej w aktywne uczestnictwo w proces powstawania 

Programu. Za konieczne uznał systematyczne omawianie stanu realizacji Programu  

na posiedzeniach TK. Ponadto wyraził obawę, czy Program nie okaże się próbą obejścia 

ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.  

Piotr Szumlewicz (OPZZ) zwrócił się z następującymi zapytaniami: jakie inwestycje 

publiczne planowane są w najbliższych trzech latach, w tym jaki będzie ich poziom  

w porównaniu z latami 2010-2012, jakie są priorytety dla nowej spółki, czy wśród nich 

znajdują się nowe miejsca pracy oraz czy rząd zamierza wprowadzić jakiś pakiet zabezpieczeń 

w związku z możliwością inwestowania również przez podmioty zagraniczne. 

 

Jarosław Lange (NSZZ „Solidarność”) i Dariusz Trzcionka (FZZ) postulowali o objęcie 

wsparciem Programu wydobycia węgla kamiennego i brunatnego w Polsce, a Waldemar 

Lutkowski (FZZ) w kontekście Programu wnioskował o wsparcie Ministra Skarbu Państwa 

w stosunku do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w aspekcie bieżącej i planowanej 

sytuacji Spółki. 

W odniesieniu do struktur administracyjnych obsługujących Program Grażyna Magdziak 

(BCC) wskazała na niepotrzebne - w jej opinii - mnożenie administracyjnej obsługi Projektu, 

poddając zarazem pod rozwagę, czy rozwiązania wystarczającego w tym zakresie nie 

stanowiłoby połączenie zaangażowania BGK i Agencji Rozwoju Przemysłu. W dalszej części 

swojej wypowiedzi G. Magdziak poruszyła kwestię roli Komitetu Inwestycyjnego w realizacji 

Programu. 

Małgorzata Krzysztoszek (PKPP Lewiatan) wyraziła zainteresowanie kryteriami wyboru 

członków zarządu i rady nadzorczej, a także tymi, które decydować będą o doborze projektów 

do Programu (czy o ich kwalifikacji decydować będzie tylko efektywność, czy rząd ma 

politykę inwestowania w określone obszary).  
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W swej wypowiedzi Jeremi Mordasewicz (PKPP Lewiatan) podkreślił kluczowe dla 

Programu znaczenie formuły PPP; zwrócił uwagę, że zaangażowanie inwestora prywatnego  

w projekt wymaga od niego analizy rentowności przedsięwzięcia i oceny stopy zwrotu 

ważonej ryzykiem, co nie w każdym przypadku będzie możliwe w związku z nieuregulowaną 

sytuacją prawną w niektórych spośród wskazanych jako szczególnie interesujące dla 

Programu z uwagi na rentowność sektorów (vide trójpak energetyczny). 

 

Na wagę zastosowania formuły PPP w Programie wskazywał również Wojciech Warski 

(BCC), który zaproponował rozważenie zaprowadzenia zmian w ustawie o partnerstwie 

publiczno-prywatnym.  

Ustosunkowując się do zgłoszonych uwag i opinii Minister Mikołaj Budzanowski podkreślił, 

że wszystkie inwestycje będą miały charakter długoterminowy (15-20 lat) i z pewnością będą 

generowały nowe miejsca pracy. Zapewnił, że dla Programu cały sektor energetyczny jest 

interesujący i atrakcyjny, choć prawdą jest, że instytucje takie jak Europejski Bank 

Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju mają wprowadzone odgórne 

ograniczenia, czy wręcz zakazy inwestowania w energetykę węgla brunatnego czy 

kamiennego. Efektywność obsługi administracyjnej ma zapewnić praca kilkudziesięciu osób, 

co wydaje się stanowić optymalne rozwiązanie. Szczegółową politykę inwestycyjną określi 

PIR S.A. Jeśli chodzi o kryteria naboru zarządu spółki, rady nadzorczej – konkurs, w którym 

kryteria są jasno i precyzyjnie określone, został ogłoszony; większość w Radzie Nadzorczej 

stanowić będą jej niezależni członkowie wywodzący się z wolnego rynku. Minister  

M. Budzanowski poinformował, że rozmowy z Ministrem J. Piechocińskim o braku pełnej 

jasności regulacji prawnych w odniesieniu do niektórych sektorów gospodarki trwają.  

Jeśli chodzi o pewien ład korporacyjny - przewiduje się działania w oparciu o trójstopniowy 

proces decyzyjny: pierwszy stopień to Zarząd, trzeci - Rada Nadzorcza, zaś właściwy etap 

decyzyjny będzie należał do Komitetu Inwestycyjnego. Decydującym kryterium kwalifikacji 

projektów do Programu jest kryterium efektywności ekonomicznej. Na zakończenie swojej 

wypowiedzi Minister M. Budzanowski zwrócił również uwagę, że Program stanowi pewien 

nowy wachlarz możliwości dla samorządów, jako potencjalnych beneficjentów Programu. 

 

Aktualną sytuację dotyczącą komunalizacji uzdrowisk omówił Podsekretarz Stanu  

w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Tamborski. Sektor uzdrowisk jest ujęty w Planie 

Prywatyzacji na lata 2012-2013 przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 27 marca 2012 r. 

Proces komunalizacji oznacza nieodpłatne przekazanie akcji/udziałów spółki Skarbu Państwa 

na rzecz samorządu. Do komunalizacji zostało przeznaczonych siedem uzdrowisk: 

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. – na rzecz woj. kujawsko-pomorskiego, 

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. - na rzecz woj. świętokrzyskiego, Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.  

i Uzdrowisko Świnoujście S.A. – na rzecz woj. zachodniopomorskiego, Uzdrowisko Lądek-

Długopole S.A. w Lądku-Zdroju i Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. - na rzecz  

woj. dolnośląskiego, Uzdrowisko Rymanów S.A. - na rzecz woj. podkarpackiego.  

Do dnia 10 stycznia 2013 r. podpisano umowy nieodpłatnego zbycia akcji następujących 
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spółek: Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ciechocinek S.A. (umowa podpisana  

w dniu 20.12.2012 r.), Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. (umowa podpisana w dniu 27.12.2012 r.), 

Uzdrowisko Świnoujście S.A. (umowa podpisana w dniu 27.12.2012 r.). Na dzień 16 stycznia 

2013 r. zaplanowane zostało podpisanie umowy nieodpłatnego zbycia akcji spółki Uzdrowisko 

Busko-Zdrój S.A., a na dzień 18 stycznia br. – spółki Uzdrowisko Rymanów S.A. Termin 

podpisania umów dotyczących pozostałych spółek, tj. Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.  

i Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. jest na etapie uzgadniania. Zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami Urzędy Marszałkowskie razem z wnioskami o komunalizację przedłożyły 

Ministrowi Skarbu Państwa przygotowane założenia do planów rozwoju spółek.  

W założeniach tych zadeklarowano zachowanie i kontynuację dotychczasowych profili 

działalności, jak również wskazano kierunki rozwoju spółek i realizację zadań inwestycyjnych 

w oparciu o potrzeby zgłoszone przez spółki. Wiceminister P. Tamborski zwrócił także uwagę, 

że zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, na nabywcę – w tym wypadku 

województwo – przechodzi obowiązek nieodpłatnego zbycia akcji uprawnionym pracownikom 

w przypadku prywatyzacji tych spółek. 

 

Wiesława Taranowska (OPZZ) i Barbara Sobucka (Związek Zawodowy Uzdrowisk 

Polskich) wyraziły zaniepokojenie brakiem potrzebnego dialogu pomiędzy niektórymi  

z marszałków województw a załogą pracowników przejętych przez władze samorządowe 

uzdrowisk. Podkreślały w szczególności, że pracownicy skomunalizowanych uzdrowisk nie  

są informowani przez nowych właścicieli spółek uzdrowiskowych o podjętych przez nich  

w umowach komunalizacyjnych zobowiązaniach socjalnych, choćby dotyczących gwarancji 

zatrudnienia. W ich opinii brak jest także ciągłości obowiązywania układów zbiorowych pracy 

i ciągłości obowiązywania pakietów socjalnych. W imieniu załóg komunalizowanych spółek 

uzdrowiskowych wyraziły oczekiwanie jasnej informacji o zabezpieczeniu pracowników  

i przyszłości uzdrowisk, zwłaszcza w kontekście zdarzających się sytuacji braku realizacji 

pakietów socjalnych w uzdrowiskach sprywatyzowanych.  

Realizowaną w ramach programu przekształceń własnościowych komunalizację uzdrowisk 

Zdzisław Skwarek (Przewodniczący Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich,  

NSZZ „Solidarność”) uznał za rozwiązanie lepsze od ich prywatyzacji, wyraził natomiast 

obawy co do utrzymania w spółkach uzdrowiskowych obecnego poziomu zatrudnienia. Dodał, 

że na dokonanie właściwej oceny skutków prywatyzacji uzdrowisk potrzeba jeszcze 5-10 lat.  

W odniesieniu do przygotowanej przez resort skarbu państwa informacji na temat zobowiązań 

pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych spółek uzdrowiskowych Maria 

Ochman (NSZZ „Solidarność”) zwróciła się do Przewodniczącego TK z prośbą  

o umożliwienie ustosunkowania się do tego materiału na następnym posiedzeniu TK (z uwagi 

na przesłanie tego materiału w czasie uniemożliwiającym jego rzetelną analizę).  

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek podkreślił, że warunkiem 

zgody na prywatyzację/komunalizację  uzdrowisk ze strony resortu zdrowia było zachowanie 

w tych spółkach co najmniej dotychczasowego poziomu udzielania świadczeń. Zestawienie 
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danych za rok 2007 i 2012 pokazuje, że kontraktacja świadczeń z NFZ po prywatyzacji nie 

obniża się. 

Przewodniczący TK przychylił się do prośby M. Ochman – strona związkowa do materiału 

resortu skarbu państwa odniesie się w tzw. sprawach różnych na posiedzeniu plenarnym  

w dniu 20 lutego br. Przewodniczący Trójstronnej Komisji zapowiedział także stosowne 

wystąpienie listowne do marszałków pięciu województw, na terenie których lokują się 

skomunalizowane uzdrowiska – w nawiązaniu do zasygnalizowanych w wypowiedziach  

W. Taranowskiej i B. Sobuckiej problemach. 

 

Do tematyki przyszłości Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w kontekście sytuacji 

finansowej stacji sanitarno-epidemiologicznych, w tym sytuacji płacowej pracowników, oraz 

planowanych zmian restrukturyzacyjnych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych 

wprowadził p. o. Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) Marek Posobkiewicz. Zgodnie  

z aktualną sytuacją prawną wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne (WSSE)  

i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne (PSSE) podlegają właściwemu terenowo 

wojewodzie. Jak poinformował, istotnie, wojewodowie mają swoje plany zmian 

organizacyjnych, ale te nie zostały jeszcze zaprezentowane resortowi zdrowia i GIS. 

Zaznaczył, że w wystosowanych do wojewodów pismach w tej sprawie wyraźnie podkreślono, 

że ewentualna zmiana struktury organizacyjnej inspekcji sanitarnej, w tym zmiana ilości 

laboratoriów w poszczególnych województwach, wymagają zmiany rozporządzenia ministra 

zdrowia.  

Urszula Michalska (OPZZ) zaapelowała o przywrócenie pionowego podporządkowania 

stacji sanitarno-epidemiologicznych, w której Główny Inspektor Sanitarny organizuje, 

koordynuje i nadzoruje ustawową działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czyli powrotu 

do organizacyjnego modelu funkcjonowania stacji obowiązującego w latach 90-tych. Dodała, 

że nie do zaakceptowania jest obecna sytuacja, by Minister Zdrowia - odpowiedzialny  

za zdrowie publiczne w kraju - był petentem zabiegającym u poszczególnych wojewodów  

o informację w zakresie kształtu funkcjonowania inspekcji sanitarnych. 

Wypowiedź swojej przedmówczyni poparła Elżbieta Pisarczyk (NSZZ „Solidarność”) 

dopytując, jakim zatem prawem wojewoda może wygaszać działalność laboratoriów, skoro 

zgodnie z ustawą o PIS placówki te podlegają ministrowi właściwemu ds. zdrowia, który 

wydał w tej sprawie również rozporządzenie określające sieć laboratoriów na terenie kraju. 

Jarosław Lange (NSZZ „Solidarność”) za właściwe uznał przedstawienie przez Ministra 

Zdrowia informacji o przestrzeganiu w tym zakresie przez wojewodów prawa. E. Pisarczyk 

podniosła również problem niskich zarobków pracowników stacji, braku środków na szkolenia 

pracowników, wymianę sprzętu laboratoryjnego i na rozwój stacji.  

Maria Ochman (Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”) 

zaapelowała o zaprzestanie działań destabilizacyjnych wobec PIS i zwróciła się z wnioskiem 

do Przewodniczącego TK o przedstawienie przez stronę rządową jasnego stanowiska  
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w sprawie przyszłości Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wniosek przez Przewodniczącego TK 

został przyjęty). 

Leszek Walczak (NSZZ „Solidarność”) zapowiedział, że kolejny rok niedofinansowania  

i niedoszacowania (które ocenił na ok. 30%) bieżących kosztów funkcjonowania stacji będzie 

skutkował realnym zagrożeniem zdrowia publicznego w każdym województwie. 

Krystyna Samojłowicz (Przewodnicząca Rady Branżowej PIS FZZPOZiPS) wygłosiła 

następujące postulaty: zagwarantowania w budżecie państwa środków na podwyżki 

wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z ich wykształceniem, kompetencjami  

i wykonywanymi zadaniami, zapewnienia niezbędnych środków finansowych dla stacji 

sanitarno-epidemiologicznych na realizację zadań ustawowych Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, powrotu do pionowej struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej -  

w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i epidemiologicznego na terenie lokalnym  

i kraju, oraz odstąpienia - do czasu uchwalenia ustawy o zdrowiu publicznym - od planu 

restrukturyzacji polegającej na łączeniu stacji czy ich likwidacji albo na wyłączeniu niektórych 

zadań z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Poinformowała, że postulaty te zostały 

zawarte w przekazanych premierowi, ministrowi zdrowia i GIS petycjach w listopadzie 

ubiegłego roku. 

 

Wiceminister Zdrowia Cezary Rzemek podkreślił, że strona społeczna od początku bierze 

czynny udział w prowadzonych w ramach działającego przy GIS zespołu pracach 

koncepcyjnych nad zmianami w ustawie o PIS. Zadaniem zespołu jest wskazanie potrzebnych 

w ustawie zmian, które - wypracowane - zostaną przekazane do GIS, a następnie do Ministra 

Zdrowia. Minister Zdrowia zaś oceni je w konfrontacji z wnioskami spływającymi  

od wojewodów i dopiero wówczas zaproponuje dokonanie zmian. Skonkludował, że nic w tej 

sprawie nie odbywa się z pominięciem strony społecznej. Jeśli chodzi o podnoszone kwestie 

związane z finansowaniem stacji – wiceminister C. Rzemek poinformował, że co roku resort 

zdrowia prezentuje dane na temat środków przeznaczonych przez wojewodów na bieżącą 

działalność państwowych inspekcji sanitarnych, i tak w 2010 r. była to kwota 781 mln zł,  

w 2011 r. – 853 mln zł, a w 2012 r. – 864 mln zł. Nie jest zatem prawdą, że finansowanie stacji 

jest na coraz niższym poziomie.  

Marek Posobkiewicz (p. o. GIS) wyjaśnił, że przedmiotem trwających aktualnie prac 

koncepcyjnych w powołanym przy GIS zespole, o którym mówił wiceminister C. Rzemek, jest 

także problem podporządkowania stacji; przyznał, że zarówno w kontekście bezpieczeństwa, 

jak i kwestii nadzoru, lepsze wydaje się być podporządkowanie pionowe. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdalena Młochowska 

potwierdziła płynące od wojewodów propozycje zmian w zakresie sieci laboratoriów. 

Zaznaczyła przy tym, że właściwym dla analizy takich propozycji jest resort zdrowia będący 

gospodarzem rozporządzenia regulującego te kwestie i podkreśliła, że bez zmiany właściwego 

rozporządzenia nie może nastąpić zmiana sieci laboratoriów. Wiceminister M. Młochowska 

przyznała również, że w kontekście powoływania powiatowych inspektorów sanitarnych, 

miały miejsce pewne problemy interpretacyjne w związku z wejściem w życie ustawy  
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o działalności leczniczej, i tu zwrócono się do RCL z prośbą o wytyczne, które będą wiązały 

działania wojewodów w tym zakresie.  

W sprawach różnych: 

Na ręce Przewodniczącego Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych złożono 

Stanowisko strony społecznej Trójstronnej Komisji – reprezentatywnych organizacji 

pracodawców i pracobiorców – negatywnie opiniujące projekt tzw. dyrektywy tytoniowej.  

W Stanowisku tym, ważąc racje zdrowotne, budżetowe oraz konieczność ochrony miejsc pracy 

w Polsce, strona społeczna zwraca się do Rządu RP o nie przyjmowanie projektu w jego 

obecnym brzmieniu. 
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