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01.12.2017 - Marianne Thyssen, komisarz
ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiej㶝tno㶄ci i mobilno㶄ci pracowników wydała
o㶄wiadczenie z okazji Mi㶝dzynarodowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych. „Umo㶊liwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w społecze㶠stwie stanowi jedno
z najwi㶝kszych wyzwa㶠 socjalnych, z jakimi
przyszło nam si㶝 zmierzy㶛. Przed nami wiele
do zrobienia, je㶊eli chodzi o wyeliminowanie
wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych” - napisała.

|

11.12.2017 - w Brukseli odbyły si㶝 wst㶝pne konsultacje Komisji Europejskiej z europejskimi partnerami społecznymi na temat
stworzenia Europejskiego Urz㶝du ds. Pracy
oraz wprowadzenia jednolitego numeru
ubezpieczeniowego. Obie inicjatywy zostały zapowiedziane przez przewodnicz㶁cego
Komisji Europejskiej Jean-Claudeʼa Junckera, w wygłoszonym w 2017 r. or㶝dziu o stanie Unii. Celem Europejskiego Urz㶝du ds.
Pracy ma by㶛 zagwarantowanie egzekucji
przepisów UE dotycz㶁cych mobilno㶄ci pra-

cowników w sposób sprawiedliwy, prosty
i skuteczny. Jednolity numer ubezpieczenia
społecznego ma przyczyni㶛 si㶝 do uproszczenia i unowocze㶄nienia kontaktów obywateli
z administracj㶁 w wielu obszarach polityki.

|

14.12.2017 ‒ w Brukseli odbyła si㶝 konferencja podsumowuj㶁ca dwumiesi㶝czny
projekt OPZZ, NSZZ „Solidarno㶄㶛” oraz belgijskiej konfederacji zwi㶁zków zawodowych
ACV-CSC. Projekt miał na celu porównanie
metod ustalania wynagrodze㶠, kształtu zbiorowego prawa pracy oraz przeciwdziałania
dumpingowi społecznemu, ze szczególnym
uwzgl㶝dnieniem sektora transportu drogowego. W czasie projektu, przedstawiciele
Belgii oraz Polski wymienili si㶝 informacjami
oraz do㶄wiadczeniami w zakresie systemów
wynagradzania. Projekt pozwolił równie㶊 na
przetłumaczenie dokumentów, które stanowi㶁 podstaw㶝 dla ustalania wynagrodze㶠
w obu krajach. Pierwsze spotkanie odbyło si㶝
w Warszawie, w dniach 30.11 ‒ 1.12.2017 r.
w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
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20.12.2017 - Trybunał Sprawiedliwo㶄ci
UE mieszcz㶁cy si㶝 w Luksemburgu orzekł, 㶊e
oferowana przez platform㶝 Uber mo㶊liwo㶄㶛
nawi㶁zywania kontaktów przez pasa㶊erów
z kierowcami jest usług㶁 transportow㶁. Tym
samym Uber został uznany za korporacj㶝 taksówkarsk㶁. Działalno㶄㶛 Ubera w wielu krajach
budzi wiele kontrowersji i protestów.

|

pracuj㶁cym w ramach nietypowych umów,
wi㶝ksz㶁 przewidywalno㶄㶛 i jasno㶄㶛 w zakresie
ich warunków pracy. Zgodnie z zapowiedziami Komisji, ochron㶁 w ramach nowego aktu
prawnego zostanie obj㶝tych od 2 do 3 mln
pracowników zatrudnionych na podstawie
nietypowych umów, którzy nie s㶁 chronieni
dotychczasowym prawodawstwem. Wniosek
wprowadza równie㶊 rozwi㶁zania pozwalaj㶁ce
pracodawcom unikn㶁㶛 obci㶁㶊e㶠 administracyjnych, np. poprzez umo㶊liwienie im przedstawiania wymaganych informacji w formie
elektronicznej. Dzi㶝ki nowym przepisom warunki działania dla przedsi㶝biorstw b㶝d㶁 równe i mniej b㶝dzie luk prawnych, dzi㶝ki czemu
pracodawcy b㶝d㶁 czerpa㶛 korzy㶄ci z uczciwej
konkurencji na rynku wewn㶝trznym. Propozycje Komisji spotykaj㶁 si㶝 z pozytywn㶁 ocen㶁

21.12.2017 - Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian zmierzaj㶁cych do zwi㶝kszenia przejrzysto㶄ci i przewidywalno㶄ci warunków pracy. Jest to element działa㶠 na rzecz
wdro㶊enia Europejskiego ﬁlara praw socjalnych. Wniosek Komisji stanowi uzupełnienie
i modernizacj㶝 dotychczasowych wymogów
w zakresie informowania ka㶊dego pracownika
o jego warunkach pracy. Ponadto we wniosku
europejskich zwi㶁zków zawodowych.
wprowadza si㶝 nowe minimalne normy, aby
zapewni㶛 wszystkim pracownikom, równie㶊
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