
      
 

MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 2 grudnia 2022 r. 

Poz. 1173 

 

ZARZĄDZENIE NR 406  
PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

w sprawie roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia  
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Tworzy się roboczy Zespół do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”, zwany dalej „Zespołem”. 

§ 2. Zadaniem Zespołu jest prowadzenie dwustronnego dialogu zmierzającego do wypracowania porozumienia w zakresie 
postulatów wnoszonych przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w zakresie wskazanym przez współprzewodniczących 
Zespołu. 

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) ze strony rządowej: 

a) współprzewodniczący – Pan Marek Kuchciński, Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, 

b) pozostali członkowie, po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczeni 
przez: 

– Ministra Aktywów Państwowych, 

– Ministra Cyfryzacji, 

– Ministra Edukacji i Nauki, 

– Ministra Finansów, 

– Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, 

– Ministra Infrastruktury, 

– Ministra Klimatu i Środowiska, 

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

– Ministra Obrony Narodowej, 

– Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, 

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

– Ministra Rozwoju i Technologii, 

– Ministra Sportu i Turystyki, 

– Ministra Sprawiedliwości, 
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– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

– Ministra Spraw Zagranicznych, 

– Ministra do spraw Unii Europejskiej, 

– Ministra Zdrowia; 

2) ze strony Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, wskazani przez Komisję Krajową: 

a) współprzewodniczący – Pan Henryk Nakonieczny, 

b) pozostali członkowie: 

– Pan Bogdan Kubiak, 

– Pan Bartłomiej Mickiewicz, 

– Pani Edyta Odyjas, 

– Pan Ryszard Proksa, 

– Pan Wojciech Ilnicki, 

– Pan Bogdan Kuchta, 

– Pan Bogusław Hutek, 

– Pan Jarosław Grzesik; 

3) sekretarz Zespołu – wyznaczony przez działających w porozumieniu współprzewodniczących, spośród pracowników 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

2. Współprzewodniczący, w porozumieniu, mogą zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z własnej inicjatywy lub 
na wniosek członka Zespołu przedstawicieli innych niż wskazane w ust. 1 organów administracji rządowej, instytucji lub 
organizacji, a także specjalistów i ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań 
Zespołu. 

3. Członkowie Zespołu mogą być, za zgodą współprzewodniczących, zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych 
przedstawicieli. 

§ 4. 1. Współprzewodniczący, w porozumieniu: 

1) zwołują posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu; 

2) współprzewodniczą posiedzeniom; 

3) ustalają terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków 
Zespołu; 

4) wyznaczają swoich zastępców spośród członków Zespołu. 

2. Zastępca współprzewodniczącego wykonuje zadania współprzewodniczącego w czasie jego nieobecności. 

3. W celu realizacji zadań Zespołu współprzewodniczący mogą, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, 
tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu lub osób biorących udział w pracach Zespołu. 

§ 5. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach w drodze uzgodnienia stanowisk. 

§ 6. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektro-
nicznej, co obejmuje w szczególności: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia Zespołu, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia Zespołu mogą wypowiadać 
się w toku tego posiedzenia 

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

§ 7. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisują osoby współprzewodniczące 
posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu. Protokół jest przekazywany do wiadomości Prezesa Rady Ministrów. 

§ 8. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 



      

Monitor Polski – 3 – Poz. 1173 
 

 

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

§ 9. Udział w pracach Zespołu, w tym udział w pracach grup roboczych, o których mowa w § 4 ust. 3, jest nieodpłatny. 

§ 10. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek współprzewodniczących, 
udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają 
niezbędne informacje i dokumenty. 

§ 11. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadania, o którym mowa w § 2. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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