
Opinia Związku Miast Polskich  

ws. przedstawionego przez Prezydenta RP projektu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (druk sejmowy nr 2281) 

Zarząd Związku popiera zaproponowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmiany 

obejmujące m.in. zwiększenie katalogu kompetencji Rady Dialogu Społecznego oraz strony 

pracowników i pracodawców, a także wzmocnienie organizacyjne Rady. 

Jednocześnie Zarząd Związku wnosi o zmianę art. 24 ustawy, polegającą na włączeniu 

stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego do podmiotów wymienionych w tym 

przepisie, by mogły one stać się pełnoprawnymi członkami Rady Dialogu Społecznego. 

Uzasadnienie 

Sektor samorządowy jest największym pracodawcą w Polsce. Według danych GUS w sa-

mych tylko urzędach gmin zatrudnionych jest 170 tys. osób spośród ponad 250 tys. urzędni-

ków samorządowych. W jednostkach komunalnych pracuje łącznie ponad 1,5 mln osób.  

Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą, zgodnie z prawem, tworzyć organizacji 

pracodawców. Samorządowe ustawy ustrojowe przyznają im tylko prawo do tworzenia stowa-

rzyszeń reprezentujących ogólnie ich interesy (np. art. 84 w ustawie o samorządzie gminnym). 

Z kolei niektóre samorządowe jednostki organizacyjne są zrzeszone w izbach gospodarczych1, 

jednak one także nie są organizacjami pracodawców w rozumieniu ustawy. 

Sytuacja ta spowodowała, iż Związek Miast Polskich, podobnie jak Związek Gmin Wiej-

skich RP, dokonał stosownej zmiany w swoim Statucie – obecnie do naszych obowiązków 

statutowych należy reprezentowanie wspólnych interesów miast jako pracodawców. 

Niedawno, na prośbę strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorial-

nego, udało się uzyskać status zaproszonego obserwatora dla jednego przedstawiciela Komisji. 

Jednakże – 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 tym celu niezbędna jest zmiana w art. 24 ustawy, polegająca np. na 

dodaniu punktu 4a w brzmieniu: „4a. W pracach Rady po stronie pracodawców uczestniczą 

ponadto dwaj przedstawiciele stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, wskazani 

przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego”. 
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1
 Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, 

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. 


