
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY 

 
 

Komisja Krajowa 
80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 

 tel. 58/ 308-4480, fax /58 308-4219  
sekprez@solidarnosc.org.pl 

Gdańsk, dn. 21.12.2016 r. 

 

 

Pani 
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Szanowna Pani Przewodnicząca, 

 Ze zdziwieniem odebrałem Pani inicjatywę dotyczącą zażegnania kryzysu parlamentarnego 

w naszym kraju. Organizacja spotkania, w którym mieliby uczestniczyć Prezydent RP, Marszałowie 

Sejmu i Senatu RP oraz liderzy wszystkich klubów parlamentarnych, w moim przekonaniu 

niepotrzebnie włącza Radę Dialogu Społecznego w bieżący konflikt partyjny. Pani działania wręcz 

wzmacniają ten konflikt. 

 W swoim piśmie występuje Pani w imieniu Rady Dialogu Społecznego, co jest 

nieuprawnione. Art. 32 Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz.U. 2015 poz. 1240) określa zadania przewodniczącego Rady. Żadna 

z wymienionych tam kompetencji, nie daje podstawy do samodzielnego występowania w imieniu 

całej Rady z nieuzgodnioną wcześniej inicjatywą. Szczególnie w tak ważnej kwestii taka decyzja 

powinna być przedmiotem wcześniejszej rozmowy i analizy, ponieważ waży na dalszych pracach 

całej Rady. Wspólne pismo, które wczoraj zostało poparte przez reprezentatywne organizacje 

związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców, nie obejmowało tej kwestii i nie może 

stanowić podstawy podjętych przez Panią działań.  

 Biorąc pod uwagę powyższe, żądam wyjaśnień dotyczących podjętej inicjatywy. 

Od momentu powołania Rady Dialogu Społecznego, staraliśmy się, by polityka nie była obecna w 

naszych pracach. Uważam to za wartość, której należy strzec. Niestety, podjęte przez Panią kroki 

mogą zaszkodzić Radzie. Nie tylko dlatego, że Rada nie jest właściwa do zajmowania się sytuacją 

w polskim Sejmie, ale także ze względu na to, że łamie Pani zasadę wspólnego podejmowania 

decyzji przez strony dialogu społecznego. Ponadto, zwracam uwagę, że nieformalne spotkanie 

Członków Prezydium Rady nie może skutkować podejmowaniem wiążących decyzji, taką 

możliwość ma tylko Prezydium Rady. Wynika to z postanowień Ustawy oraz Regulaminu Rady. 

Biorąc pod uwagę okoliczności oraz powyższe fakty, nie wezmę udziału w tym spotkaniu. 

 

Z poważaniem 
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