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| 04.01.2019 - w Kielcach zainicjowano ko-
lejną, XVI już, edycję Wojewódzkiego Konkur-
su Wiedzy o NSZZ „Solidarność”, skierowane-
go do uczniów szkół średnich województwa 
świętokrzyskiego. Za organizację konkursu 
odpowiada Zarząd Regionu Świętokrzyskiego 
NSZZ „Solidarność” oraz Świętokrzyskie Ku-
ratorium Oświaty w Kielcach. Celem konkur-
su jest kształtowanie postaw patriotycznych  
i obywatelskich wśród młodzieży, a także 
rozwijanie zainteresowań najnowszą historią  
Polski i Regionu i zdobywanie ogólnej wiedzy 
na temat ruchu związkowego w Polsce i na 
świecie. Patronat honorowy nad konkursem 
sprawuje Przewodniczący KK NSZZ ”Solidar-
ność” Piotr Duda. A patronat medialny Tygo-
dnik Solidarność i portal tysol.pl.

| 08.01.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. ochrony zdrowia. Podczas spotkania 
dyskutowano na temat reformy onkologii,  
w tym pilotażu opieki nad pacjentem w ra-
mach sieci onkologicznej. 

| 08.01.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się  
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. usług publicznych, 
poświęcone m.in. wzrostowi płac nauczycieli 
w roku 2019.

| 09.01.2019 – w Ministerstwie Inwestycji  
i Rozwoju ds. Budownictwa i Gospodarki Ko-
munalnej odbyło się posiedzenie Trójstron-
nego Zespołu Branżowego ds. Budownictwa  
i Gospodarki Komunalnej. Rozmawiano o za 
mówieniach publicznych w budownictwie 
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i ich wpływie na rynek pracy - w kontekście 
trwających prac nad projektem ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Ponadto poruszo-
no temat dot. wniosku Krajowego Sekreta-
riatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego 
NSZZ „Solidarność” dot. rozszerzenia zakresu 
działania Zespołu Trójstronnego o proble-
my związane z przemysłem drzewnym oraz 
rozmawiano o projekcie stanowiska Zespołu 
Trójstronnego w sprawie inicjatywy na rzecz 
podjęcia pracy nad ramą kwalifikacji w sek-
torze gospodarowania nieruchomościami  
i utworzenie Sektorowej Rady ds. Kompeten-
cji w sektorze gospodarowania nieruchomo-
ściami.

| 09.01.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowe-
go ds. Branży Energetycznej. Przedstawiciele 
Ministerstwa Energii przekazali informacje na 
temat, poddawanemu konsultacjom publicz-
nym, projektu „Polityka energetyczna Polski do 
2040 roku”. Strona rządowa przedstawiła infor-
mację w sprawie taryf energii elektrycznej na 
2019 rok oraz zaprezentowała aktualny kształt 

projektu rozporządzenia Ministra Energii  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach energetycznych - z uwzględnie-
niem uwag wniesionych w toku konsultacji. 
Zebrani zostali zapoznani z informacją strony 
pracodawców i strony rządowej w sprawie 
działań dotyczących prac zespołu ds. standar-
dów w energetyce oraz informacją strony pra-
codawców i strony związków zawodowych  
o sytuacji w poszczególnych grupach.

| 09.01.2019 – w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych, 8.01.2019 r.

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej 
 i rynku pracy, 9.01.2019 r.
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logu Społecznego ds. polityki gospodarczej  
i rynku pracy, poświęcone problemom przed-
siębiorstw działających w branży budownic-
twa infrastrukturalnego.

| 11.01.2019 - w Warszawie odbyło się spo-
tkanie Konwentu Przewodniczących NSZZ 
„Solidarność” z Elżbietą Rafalską Minister Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej. W czasie obrad 
Minister Rafalska odniosła się w imieniu Rządu 
do postulatów Związku, które zostały zawarte 
w stanowisku Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” z dnia 11 grudnia, wśród których znala-
zła się m.in. potrzeba wzrostu wynagrodzeń  
w sferze budżetowej oraz waloryzacja odpisu 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Po 
spotkaniu podjęto decyzję, że Konwent prze-
kształci się w sztab protestacyjno-strajkowy.

| 15.01.2019 - w Sejmie odbyło się posiedze-
nie plenarne Rady Ochrony Pracy. Rada przy-
jęła sprawozdanie z działalności w 2018 r. oraz 
plan pracy na rok bieżący. Ponadto zaakcep-
towała program działania Państwowej Inspek-
cji Pracy na rok 2019. 

| 16.01.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. prawa pracy. Dyskuto-
wano o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 
stosowania rozporządzenia 2016/679 oraz 
projekcie ustawy o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych – w tym o arbitrażu społecznym.

| 16.01.2019 - Rada Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” powołała  
w Warszawie komitet protestacyjno-straj-
kowy. Było to związane z brakiem realiza-
cji postulatów Związku. W skład komitetu 
weszli członkowie Prezydium KSOiW, prze-

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 15.01.2019 r.
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wodniczący sekcji regionalnych oraz delega-
ci WZD KSOiW, którzy są członkami Komisji 
Krajowej i jednocześnie reprezentują struktu-
ry oświatowe. Podczas swojego posiedzenia 
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania „S” 
podtrzymała swoją decyzję dotyczącą postu-
latów płacowych: „Solidarność” pracowników 
oświaty domaga się 15%. podwyżki płac od 
stycznia 2019 r. oraz odniesienia systemu wy-
nagradzania do przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej. W obradach brał 
udział Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda.

| 17.01.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń 
i świadczeń socjalnych. Podczas spotkania po-
ruszono tematy dot. projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę - informacja Ministra Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej; ewentualnego wypraco-
wania projektu wspólnego stanowiska strony 
pracowników i strony pracodawców Rady  
w sprawie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
oceny systemu kształtowania wynagrodzeń  
w państwowej sferze budżetowej.

| 17.01.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społeczne-
go ds. Krajowej Administracji Skarbowej. Roz-
mowy dot. m.in. prac nad projektem reformy 
egzekucji administracyjnej w KAS. Powołano 
także zespoły ds. zmiany ustawy o postępowa- 
niu egzekucyjnym w administracji (UD 326).

| 17.01.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowe-

go ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału 
Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił 
Zbrojnych. Podczas spotkania m.in. wstęp-
nie oceniono realizację procesu modernizacji 
technicznej Sił Zbrojnych RP za 2018 rok, omó-
wiono plan zamówień resortu obrony narodo-
wej na 2019 rok w świetle prognozy budżeto-
wej ze szczególnym wskazaniem możliwości 
zaangażowania w proces modernizacji tech-
nicznej SZ RP podmiotów polskiego sektora 
obronnego oraz stan realizacji programów 
operacyjnych dotyczących modernizacji tech-
nicznej Sił Zbrojnych RP z uwzględnieniem 
informacji w zakresie planów dotyczących: 
(pozyskiwania śmigłowców na wyposażenie 
SZ RP; modernizacji/remontów śmigłowców 
użytkowanych w SZ RP). Ponadto uczestnicy 
zapoznali się z informacją w zakresie stanu re-
alizowanych i przygotowywanych umów off-
setowych w obszarze obronności. 

| 21.01.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran-
żowego ds. ochrony zdrowia. Dyskutowano 
m.in. nad zmianami w rozporządzeniu Mini-
stra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 
kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  
w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami. Uczestnicy zostali także za-
poznani z informacją Ministerstwa Zdrowia na 
temat sytuacji w Regionalnych Ośrodkach Po-
mocy Sądowej.

| 23.01.2019 - na warszawskim stadionie  
PGE Narodowy, z okazji 100. rocznicy powsta-
nia Publicznych Służb Zatrudnienia, odbyła 
się uroczysta gala z udziałem Elżbiety Rafal-
skiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
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nej. Nagrodzono najbardziej wyróżniające się 
urzędy pracy. Minister Rafalska w przemówie-
niu przypomniała, że dokładnie 100 lat temu 
na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa 
Piłsudskiego z 27 stycznia 1919 r. powołano 
państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opie-
ki nad wychodźcami. „Niewiele jest instytucji, 
które mają tak długą historię swojego funk-
cjonowania. Urzędy pracy mają teraz zupełnie 
nowe wyzwania” – mówiła minister. Zwróciła 
uwagę, że w 1992 r. na jednego pracowni-
ka powiatowego urzędu pracy przypadało  
307 bezrobotnych, a pod koniec 2017 r. licz-
ba ta zmalała do 56 osób. „Dane te pokazują 
przepaść, głęboką różnicę w jak innym miej-
scu dzisiaj jesteśmy” – podkreśliła.

| 23.01.2019 - NSZZ „Solidarność” w Auchan 
w Łomiankach rozpoczął akcję protestacyjną. 
Pracownicy zrzeszeni w tym Związku domaga-
ją się m.in.: konstruktywnego dialogu, realne-
go wzrostu płac dla wszystkich pracowników, 
wzrostu zatrudnienia ze względu na bardzo 
duże przeciążenie pracą, a także pełnego od-
pisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-
nych. Protest miał charakter okupacyjny.

| 25.01.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecz-
nego, podczas którego oceniano funkcjono-
wanie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego  
i innych instytucjach dialogu społecznego.

| 25.01.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecz-
nego, podczas którego nastąpiła wymiana 
doświadczeń i poglądów w celu wzmocnie-
nia współpracy pomiędzy Radą Dialogu Spo-
łecznego oraz Wojewódzkimi Radami Dialogu 
Społecznego. 

| 25.01.2019 - w Katowicach, w Głównym 
Instytucie Górnictwa, odbyło się posiedzenie 

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, 25.01.2019 r.
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Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bez-
pieczeństwa Socjalnego Górników. Mówiono 
m.in. o sytuacji w sektorze górnictwa węgla 
kamiennego i Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
S.A., poruszono zagadnienia dot. polityki ener-
getycznej Polski do 2040 roku, a także przedsta-
wiono informację na temat realizacji „Progra-
mu dla sektora górnictwa węgla kamiennego”. 

| 26.01.2019 - w Teatrze Wielkim, Operze Na-
rodowej, odbyła się Wielka Gala Liderów Pol-
skiego Biznesu, wieńcząca XXVIII edycję kon-
kursu Lider Polskiego Biznesu. Podczas części 
oficjalnej wręczono Nominacje i Złote Statu-
etki Lidera Polskiego Biznesu, a laureaci z po-
przednich lat, którzy utrzymali pozycję na ryn-
ku, otrzymali Diamenty do swoich Statuetek. 

| 29.01.2019 - w Warszawie, w siedzibie 
Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się II Fo-
rum Szkół Rzemiosła. Celem wydarzenia jest 
prezentowanie potencjału szkół prowadzo-

nych przez organizacje rzemiosła, stanowią-
cych klasyczny przykład modelu dualnego 
kształcenia zawodowego. W trakcie Forum 
podpisane zostało odnowione porozumienie 
o współpracy pomiędzy Związkiem Rzemiosła 
Polskiego i Ministerstwem Edukacji Narodo-
wej w zakresie podnoszenia jakości i efektyw-
ności szkolnictwa branżowego.

| 29.01.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowe-
go ds. Branży Węgla Brunatnego. Tematyka 
posiedzenia dot. m.in. prac nad „Polityką su-
rowcową Polski”, emerytur dla pracowników 
Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego 
(procedura postępowania Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych) oraz objęcia prawem 
emerytury górniczej i emerytury pomostowej 
pracowników Grupy Kapitałowej PGE. Ponad-
to zebrani zapoznali się z sytuacją w zakresie 
spraw pracowniczych w wybranych oddzia-
łach kopalni węgla brunatnego. 
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| 31.01.2019 - Sejm RP uchwalił ustawę  
o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. 
Ustawa wprowadza świadczenia dla osób, 
które urodziły i wychowały albo wychowały 
co najmniej czworo dzieci i nie nabyły pra-

wa do emerytury lub też ich emerytura wy-
płacana przez organ rentowy jest niższa od 
najniższej emerytury. Ustawa wejdzie w życie  
w dniu 1 marca 2019 r.

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, 26.01.2019 r.
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