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Szanowna Pani Przewodnicząca, 

W imieniu Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zwracamy się 
do Pani z prośbą o włączenie naszych przedstawicieli do prac Rady, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego. 

UZASADNIENIE 

Organizacje, które reprezentujemy, są stowarzyszeniami gmin, działającymi na podstawie art. 84 
ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z postanowieniami naszych Statutów, do naszych obowiązków 
statutowych należy reprezentowanie wspólnych interesów odpowiednio miast, gmin miejsko-wiejskich 
oraz wiejskich jako pracodawców. 

Jednostki samorządu terytorialnego są największym pracodawcą w Polsce. Według danych GUS 
w samych tylko urzędach gmin zatrudnionych jest ok. 170 tys. pracowników, spośród ok. 250 tys. 
urzędników samorządowych ogółem. W innych jednostkach komunalnych pracuje łącznie ponad 1,5 mln 
osób, w większości niereprezentowanych w Radzie po stronie pracodawców, choć przedstawiciele 
sektora samorządowego są obecni po stronie pracowników (związki zawodowe, np. nauczyciele, 
pracownicy gospodarki komunalnej itp.). 

Niektóre jednostki organizacyjne sektora komunalnego są zrzeszone w izbach gospodarczych1, 
jednak nie są one traktowane jako organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy. 

Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą niestety tworzyć organizacji pracodawców – ustawy 
ustrojowe przyznają im tylko prawo do tworzenia stowarzyszeń reprezentujących ogólnie ich interesy2. 

Dlatego – ze względu na liczebność pracowników sektora samorządowego, a także z uwagi na specyfikę 
JST – zwracamy się z wnioskiem o włączenie naszych przedstawicieli do prac Rady po stronie 
pracodawców. W dalszej kolejności będziemy wnioskować do ustawodawcy o rozważenie możliwości 
zmiany ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, poprzez włączenie stowarzyszeń samorządowych do listy 
podmiotów wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, abyśmy mogli stać się pełnoprawnymi członkami Rady. 

  Z wyrazami szacunku 

       
  Zygmunt Frankiewicz                Marek Olszewski 

Prezes Związku Miast Polskich    Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP 
           Prezydent Gliwic       Wójt Gminy Lubicz 

                                                 
1 Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, 
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. 
2 art. 84 ustawy o samorządzie gminnym, art. 75 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 8b ustawy o samorządzie województw. 


