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| 01.02.2019 - w Ministerstwie Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odby-
ło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu  
ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. Zebrani 
zapoznali się m.in. z informacją strony rządo-
wej dot. projektu ustawy regulującej ubez-
pieczenia społeczne dla marynarzy zamiesz-
kałych na terenie, a także z aktualnym stanem 
prac dot. ustawy o pracach na statkach rybac-
kich. Strona pracowników przedstawiła infor-
mację dot. wznowienia prac grupy roboczej  
ds. zmian usawy o pracy na morzu oraz pro-
pozycję zmian w ustawie o pracy na morzu. 
Poruszono także kwestie dot. procesu szkole-
nia zawodowego marynarzy.

| 04.02.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochro-
ny Zdrowia. Uczestnicy zostali zapoznani  
z informacją Ministerstwa Zdrowia o dotych-
czasowych efektach wprowadzenia tzw. sie-
ci szpitali oraz informacją na temat wdraża-
nia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
11 października 2018 r. zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie świadczeń gwaran- 

 

towanych z zakresu leczenia szpitalnego  
(tzw. normy pielęgniarskie). Ponadto przeka-
zane zostały informacje NFZ o przeznacze-
niu kwoty 1 mld 800 mln przyznanej dla NFZ  
w grudniu 2018 roku oraz o wykonywaniu ry-
czałtu przez podmioty lecznicze wg stanu na 
dzień 31.12.2018 r. Dyskutowano także nad in-
formacją Ministerstwa Zdrowia o zobowiąza-
niach samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej.

| 04.02.2019 - w Ministerstwie Przedsiębior-
czości i Technologii odbyło się posiedzenie 
Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego TZB ds. 
Przemysłu Chemicznego. Dyskutowano m.in. 
o nowych kosztownych dla Przemysłu wymo-
gach wprowadzonych nowelizacją Ustawy 
o odpadach. Ministerstwo zaprezentowa-
ło stanowisko dot. nowych zasad określania 
recyklingu dla stłuczki szklanej. Uczestnicy 
poznali także stanowisko MRPiPS oraz ZUS 
po przedłożeniu opinii CIOP dot. stanowiska 
szczególnego i o szczególnym charakterze  
w przemyśle szklarskim. Ponadto przedsta-
wiono aktualny stan prac nad nowelizacją Ko-
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d e k s u 
Pracy - 

Zakładowe i Ponadzakładowe Zbiorowe oraz 
aktualny stan prac nad Pracowniczymi Progra-
mami Kapitałowymi i możliwością funkcjono-
wania Pracowniczych Programów Emerytal-
nych.

| 05.02.2019 - sztab protestacyjno-strajko-
wy Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Katowicach zdecydo-
wał o zaostrzeniu protestu nauczycieli. Pod-
jęto decyzję, że po feriach zimowych komisje 
zakładowe związku rozpoczną spory zbiorowe 
z dyrektorami szkół w ramach procedury prze-
widzianej w ustawie o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych. Wśród postulatów pracowni-
ków zrzeszonych w oświatowej strukturze 
NSZZ „Solidarność” znalazły się: podwyższe-
nia płac zasadniczych wszystkich nauczycieli  
o co najmniej 650 zł brutto od 1 stycznia 
tego roku oraz o 15% od 1 stycznia 2020 roku  
i powiązanie płac w oświacie ze średnim wy-
nagrodzeniem w gospodarce narodowej.  
Sztaby protestacyjno-strajkowe regionalnych 
struktur Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” zostały powołane także przy in-
nych Zarządach Regionów NSZZ „Solidarność”, 

m.in. w Łodzi oraz Gdańsku. Działa również 
Sztab Protestacyjno-Strajkowy Krajowej Sek-
cji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 
który odpowiada za koordynację działań. 

| 05.02.2019 - w Gdyni odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Europejskiej Federacji Trans-
portu z liderami sekcji, zrzeszonych w Sekre-
tariacie Transportowców NSZZ „Solidarność”. 
W trakcie rozmów poruszono problemy 
związane z sytuacją pracowników transportu  
w Polsce. Mówiono o trudnościach z jakimi 
zmagają się kierowcy ciężarówek, liberaliza-
cji w transporcie kolejowym, edukacji i szko-
leniach marynarzy i skutkach jakie niesie ze 
sobą model organizacji pracy wdrażany przez 
Ryanaira. W czasie spotkania ETF zaprezen-
tował nowy projekt szkoleniowy, który po-
może związkom zawodowym rozwijać wie-
dzę i umiejętności w zakresie kształtowania 
przyszłości transportu w Europie Środkowej  
i Wschodniej. W czasie wydarzenia omówio-
no także działania podejmowane w ramach 
trwającej kampanii Fair Transport Europe. 

| 05.02.2019 – w Warszawie odbyła się kon-
ferencja prasowa Premiera RP Mateusza Mo-
rawieckiego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbiety Rafalskiej i Minister Edu-

Spotkanie przedstawicieli Europejskiej Federacji 
Transportu, 5.02.2019 r.
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kacji Narodowej Anny Zalewskiej dot. rządo-
wego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 
Rząd przyjął rozporządzenie, które umożliwi 
wykonanie zadań przewidzianych w jed-
nym z modułów programu „Posiłek w szkole  
i w domu”. Program skierowany jest zarówno 
do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Skła-
da się z trzech modułów. – Pierwszy moduł 
to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci  
i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do 

osób starszych – powiedziała minister Elżbie-
ta Rafalska. Trzeci moduł został uregulowa-
ny w rozporządzeniu, zakłada doposażenie 
i poprawę standardu już działających sto-
łówek (mających własną kuchnię i jadalnie) 
lub doposażenie tych, które nie działają tak,  
aby mogły zostać uruchomione lub o stwo-
rzenie nowych, a także wsparcie adaptacji  
i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych 
do spożywania posiłków, czyli jadalni. „Posiłek 
w szkole i w domu” docelowo zastąpi program 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

| 06.02.2019 - w Warszawie, w siedzibie Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych odbyła się 
konferencja „Elektronizacja zwolnień lekar-
skich jako element strategii budowy e-pań-
stwa”. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska oraz 

wiceminister Marcin Zieleniecki z Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod-
sumowali wdrożenie projektu e-zwolnień po 
dwóch miesiącach jego funkcjonowania. Pre-
legenci podkreślili, że wprowadzenie e-ZLA 
zakończyło się sukcesem nie tylko w wymia-
rze krajowym, ale również na tle podobnych 
rozwiązań w innych krajach. Odbył się także 
panel dyskusyjny „Kierunki rozwoju e-usług  
publicznych - strategia budowy e-państwa”

| 06.02.2019 - w Ministerstwie Przedsiębior-
czości i Technologii odbyło się posiedzenie 
Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Zespo-
łu ds. Przemysłu Chemicznego. Przedstawi-
cielka Ministerstwa Finansów przedstawiła in-
formację na temat aktualnego stanu prac nad 
Pracowniczymi Programami Kapitałowymi  
i możliwością funkcjonowania Pracowniczych 
Programów Emerytalnych. Z kolei przedstawi-
ciel Związku Pracodawców Polskie Szkło zasy-
gnalizował, jakie są oczekiwania branży w sto-
sunku do Ministerstwa Środowiska odnośnie 
do wymogów wprowadzonych nowelizacją 
ustawy o odpadach i o nowych zasadach 
określania recyklingu dla stłuczki szklanej.  
Ponadto kontynuowana była dyskusja na te-
mat stanowisk szczególnych i o szczególnym 
charakterze w przemyśle szklarskim.

| 06.02.2019 - zmarł Jan Olszewski, Żołnierz 
Szarych Szeregów, Opozycjonista, Obrońca 
Opozycjonistów, działacz Komitetu Obrony 
Robotników, działacz NSZZ „Solidarność”, Pre-
mier pierwszego w pełni demokratycznego 
rządu po 1989 roku. 

| 12.02.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu problemowego Rady Konferencja „Elektronizacja zwolnień lekarskich jako element stra-

tegii budowy e-państwa”, 6.02.2019 r.
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Dialogu Społecznego ds. ochrony zdrowia. 
Tematyką posiedzenia były m.in. mapy po-
trzeb zdrowotnych (nowa edycja) oraz kształ-
cenie specjalizacyjne kadr medycznych na 
przykładzie specjalizacji lekarskich oraz kształ-
cenia osób wykwalifikowanych zwanych QP.  
Ponadto przedstawiono wniosek Konfedera-
cji Lewiatan dotyczący wprowadzenia Komi-
tetu sterującego dla programu pilotażowego 
opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci 
onkologicznej (próba wypracowania wspól-
nego stanowiska strony społecznej Podze-
społu). Strona pracowników i pracodawców 
Podzespołu problemowego ds. ochrony zdro-
wia działającego w ramach Zespołu proble-
mowego ds. usług publicznych Rady Dialogu 
Społecznego przyjęła jednogłośnie Stanowi-
sko z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie 
programu pilotażowego opieki nad świadcze-
niobiorcą w ramach sieci onkologicznej

| 12.02.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju 
Przemysłowego Potencjału Obronnego i Mo-

dernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Uczest-
nicy spotkania zostali zapoznani z: wstępną 
oceną realizacji procesu modernizacji tech-
nicznej Sił Zbrojnych RP za 2018 rok, planem 
zamówień resortu obrony narodowej na  
2019 rok w świetle prognozy budżetowej ze 
szczególnym wskazaniem możliwości zaan-
gażowania w proces modernizacji technicznej 
SZ RP podmiotów polskiego sektora obron-
nego; stanem realizacji programów operacyj-
nych dotyczących modernizacji technicznej 
Sił Zbrojnych RP; informacją w zakresie stanu 
realizowanych i przygotowywanych umów 
offsetowych w obszarze obronności; planem 
zakupu przez Grupę PGZ zorganizowanej  
części przedsiębiorstwa Pratt&Whitney Rze-
szów S.A.

| 13-15.02.2019 - w Warszawie odbyło się 
seminarium na temat młodych osób na ryn-
ku pracy w UE w dobie przemian. Współor-
ganizatorem wydarzenia, obok francuskiej 
organizacji Confrontations Europe, był NSZZ 
„Solidarność”. W seminarium udział wzięli 

Posiedzenie Podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia, 12.02.2019 r.
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młodzi ludzie z sześciu krajów europejskich 
oraz uczniowie warszawskich szkół branżo-
wych. Rozmawiano o kondycji młodego po-
kolenia, sytuacji w UE oraz przyszłości pracy. 
Jednym z wniosków ze spotkania było to,  
że młodzi ludzie oczekują stabilnej pracy, rów-
nowagi między życiem zawodowym i rodzin-
nym oraz chcą wiedzieć więcej o związkach 
zawodowych. Podkreślano, że by osiągnąć 
te efekty w skali całej UE potrzebna będzie 
głębsza integracja w obszarze polityki socjal-
nej i zatrudnienia. Jednym z instrumentów, by 
to osiągnąć, może okazać się Europejski Filar 
Praw Socjalnych.

| 14.02.2019 - Prezydent RP złożył podpis 
pod ustawą z dnia 31 stycznia 2019 r. o ro-
dzicielskim świadczeniu uzupełniającym.  
Jej celem jest zapewnienie niezbędnych środ-
ków utrzymania osobom, które wychowy-
wały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co 
najmniej 4 dzieci). Regulacja dotyczy osób, 
które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej 
działalności zarobkowej albo ich nie podjęły 
ze względu na wychowywanie dzieci i co za 
tym idzie nie spełniają warunków do otrzyma-
nia  najniższej emerytury. Dodatkowym celem 
ustawy jest uhonorowanie i docenienie trudu 
wychowania dzieci w rodzinach wielodziet-
nych oraz podkreślenie funkcji społecznej peł-
nionej przez rodziców. Ustawa weszła w życie 
z dniem 1 marca 2019 r. Projekt zyskał aproba-
tę NSZZ „Solidarność”

| 14-15.02.2019 - w Zakopanem odbyło się 
posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Oświaty 
 i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W  trakcie 
spotkania dokonano oceny dotychczasowych 
działań związanych z brakiem realizacji przez 

rząd postulatów „Solidarności” oraz omówio-
no dalsze działania związane z realizacją po-
stulatów. Potwierdzono także po raz kolejny 
żądania Związku. 

| 18.02.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się  
posiedzenie Zespołu problemowego ds. roz-
woju dialogu społecznego. Tematyką spotka-
nia były m.in. prace nad założeniami do nowe-
lizacji (nowej) ustawy o RDS oraz plan pracy 
Zespołu na rok 2019.

| 19.02.2019 – w Sejmie odbyło się posie-
dzenie plenarne Rady Ochrony Pracy, podczas 
którego przyjęto stanowisko w sprawie wpły-
wu zaufania społecznego na bezpieczeństwo 
pracy oraz rozpatrzono informację Minister-
stwa Środowiska, UOKiK oraz CIOP-PIB na te-
mat narażenia na działanie smogu.

| 19.02.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego ds. prawa 
pracy Rady Dialogu Społecznego. Porządek 
obrad zawierał zapoznanie uczestników ze 
stanowiskiem strony pracowników i stro-
ny pracodawców Zespołu ws. wystąpienia 
przez stronę pracowników i stronę praco-

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społeczne-
go, 18.02.2019 r.
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dawców Rady z wnioskiem o zmianę ustawy 
z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do 
ulgowych przejazdów środkami publiczne-
go transportu zbiorowego (Dz.U. 1992 nr 54 
poz. 254 ze zm.) do ministra właściwego ds. 
transportu. Odbyła się także dyskusja w zakre-
sie praw pracowniczych dot. projektu ustawy  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary oraz 

zapoznanie ze stanem prac nad projektem 
rozporządzenia w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (informacja Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

| 20.02.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Doraźnego Zespołu problemo-
wy Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień 
publicznych, podczas którego dyskutowano 
o projekcie ustawy Prawo zamówień publicz-
nych oraz projekcie ustawy - Przepisy wprowa-
dzające ustawę Prawo zamówień publicznych.

| 21.02.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Podzespołu problemowego ds. 
Krajowej Administracji Skarbowej. Porządek 
obrad dot. redukcji poziomu zatrudnienia  
w poszczególnych Izbach Administracji Skar-
bowej oraz realizacji Porozumienia z 21 listo-
pada br. w sprawie podwyżek wynagrodzeń/
uposażeń w Krajowej Administracji Skarbowej.

Posiedzenie plenarne Rady Ochrony Pracy, 19.02.2019 r.
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| 21.02.2019 - Komisja Certyfikacyjna NSZZ 
„Solidarność” dokonała oceny wniosków na-
desłanych na konkurs „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom” i wybrała 22 laureatów XI edy-
cji konkursu. Konkurs organizowany jest pod 
patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. 
Wśród kryteriów, które należy spełnić są takie 
kwestie jak przestrzeganie prawa pracy, zawie-
ranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie 
pracowników na czas nieokreślony, uzwiąz-
kowienie oraz funkcjonowanie rady pracow-
ników. Kandydatów zgłaszają podstawowe 
jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróż-
nione firmy szanują prawa pracowników oraz 
prowadzą u siebie dialog społeczny. 

| 25.02.2019 – w Ministerstwie Przedsiębior-
czości i Technologii odbyło się posiedzenie 
Trójstronnego Zespołu ds. Społecznych Wa-
runków Restrukturyzacji Hutnictwa. Omó-
wiono m.in. stan realizacji tematów ujętych 
w Uchwale nr 8 strony pracowników i strony 
pracodawców Rady Dialogu Społecznego  
z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie problemów 
funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbęd 

nych działań ukierunkowanych na poprawę 
konkurencyjności sektora stalowego, w tym 
sprawy związane z kosztami energii elektrycz-
nej oraz systemem ETS.

| 26.02.2019 - w Ministerstwie Infrastruktu-
ry odbyło się posiedzenie Trójstronnego Ze-
społu Branżowego ds. Transportu Lotniczego  
i Obsługi Lotniskowej. Tematem spotkania były 
założenia Strategii Zrównoważonego Rozwo-
ju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 
2030 r.). Rządowy dokument wyznacza najważ-
niejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce. 

| 26.02.2019 - w Warszawie przedstawiono 
Założenia Strategii dla Młodzieży w Polsce. 
Autorem dokumentu jest Stowarzyszenie na 
rzecz Powołania Młodzieżowej Rady RP. Za-
łożenia są wynikiem realizacji rocznego pro-
jektu, w ramach którego przeprowadzono 
wielostronne konsultacje z różnymi intere-
sariuszami rynku pracy, w tym NSZZ „Solidar-
ność”. Wśród wielu rekomendacji znalazły się 
także te, które dotyczą rynku pracy. Wśród 
nich postuluje się wzmacnianie pozycji pra-

Posiedzenie Doraźnego Zespołu problemowy RDS ds. zamówień publicznych, 20.02.2019 r.
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cownika na rynku pracy, poprawę jakości za-
trudnienia oraz popularyzację wiedzy na te-
mat dialogu społecznego.

| 26-27.02.2019 - w Gdańsku obradowała 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, główny 
organ wykonawczy Związku. W czasie obrad 
podjęto szereg decyzji, wśród których znala-
zła się gotowość do kontynuowaniu rozmów  
z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości 
oraz Rządem Zjednoczonej Prawicy na temat 
realizacji postulatów Związków, określonych  
w grudniu 2018 roku. Wskazano również 
przedstawicieli do zespołów roboczych,  , które 
będą negocjowały konkretne porozumienia.

| 27.02.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego 
ds. Przemysłu Stoczniowego. Porządek obrad 
zawierał punkty dot.: informacji MRPiPS nt. po-
lityki migracyjnej i zatrudnienia obcokrajow-
ców w firmach sektora i u podwykonawców; 
sytuacji i perspektyw rozwoju poszczegól-
nych stoczni i firm zrzeszonych w PGZ; rynku 
pracy, szkolnictwa wyższego i zawodowego 

oraz polityki kadrowej dla przemysłu stocz-
niowego. Ponadto dyskutowano o projektach 
zagospodarowania terenów postoczniowych 
w Gdańsku, rozbudowie portów centralnego 
i zewnętrznego w Gdyni i Gdańsku oraz wpły-
wie cen energii na konkurencyjność i koszty 
firm sektora stoczniowego w Polsce.

27.02.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. służb mundurowych. Tematyka po-
siedzenia dot. m.in. pluralizmu związkowego  

Obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 26-27.02.2019 r.  

Fot. M. Lewandowski, NSZZ „Solidarność”

Posiedzenie Podzespołu RDS ds. służb mundurowych, 27.02.2019 r.
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w służbach mundurowych, wysokości kwo-
ty pomocy mieszkaniowej funkcjonariuszom 
podległym MSWiA na zakup mieszkaniaw po-
równaniu do MON i SOP oraz sprawy dodatko-
wego urlopu w związku z zagrożeniem „smo-
giem” funkcjonariuszy pełniących służbę.

| 28.02.2019 - w Przystanku Historia IPN  
w Warszawie, odbyło się pierwsze spotkanie 
w ramach cyklu „Ludzie Wolności i Solidarno-
ści”. Dotyczyło losów rodzinnych i działalno-
ści opozycyjnej członków NSZZ „Solidarność”  
z zakładów „Polar” we Wrocławiu w latach  
1980-1989. W ramach spotkania zaprezento-

wano etiudę dokumentalną przygotowaną 
przez dziennikarzy „Tygodnika Solidarność”. 
Następnie odbyła się debata z udziałem Preze 
a IPN Jarosława Szarka i koncert piosenek anty-
komunistycznych.

| 28.02.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
łączone posiedzenie Zespołów Rady Dialogu 
Społecznego: Zespołu ds. funduszy europej-
skich oraz doraźnego Zespołu ds. Strategii na 
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Podczas 
spotkania przedstawiono prezentację Mini-
sterstwa Inwestycji i Rozwoju dot. Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Połączone posiedzenie Zespołów RDS: ds. funduszy europejskich oraz ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 28.02.2019 r. 
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