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| 18.03.2019 – Polska znalazła się na  
33. miejscu na świecie w rankingu rozwoju 
społecznego - wynika z raportu Program Na-
rodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Raport 
o Rozwoju Społecznym (The Human Deve-
lopment Report - HDI) jest publikowany co 
rok przez Program Narodów Zjednoczonych 
ds. Rozwoju (United Nations Development 
Programme). Dokument jest narzędziem do 
promowania powszechnej wiedzy na temat 
społecznego rozwoju na świecie. Podobnie 
jak w 2017 r., pierwsze miejsce zajmuje Nor-
wegia, a pierwsze miejsce wśród państw UE  
i trzecie w ogóle – Irlandia. Wskaźnik HDI bierze 
pod uwagę trzy kluczowe domeny: zdrowie, 
edukację i odpowiedni standard życia. Składa-
ją się na niego oczekiwana długość życia, czas 
kształcenia, a także średni dochód narodowy 
na głowę. Dane obejmują 189 krajów, które 
dzielone są na cztery grupy: bardzo wysoko 
rozwinięte, wysoko rozwinięte, średnio rozwi-
nięte oraz słabo rozwinięte. Różnica między 
oczekiwaną długością życia między pierw-
szą a ostatnią grupą to prawie 20 lat - w kra- 
jach bardzo wysoko rozwiniętych w 2017 r.  

wynosiła ona 79,5 lat zaś w krajach słabo roz-
winiętych – 60,8 lat.

| 20.03.2019 – w Brukseli odbył się Trójstron-
ny Szczyt Społeczny, w którym biorą udział 
przedstawiciele europejskich związków za-
wodowych i pracodawców oraz szefowie 
instytucji unijnych. W czasie spotkania zabrał 
głos Luca Visentini, Przewodniczący Europej-
skiej Konfederacji Związków Zawodowych. 
W swoim wystąpieniu mówił o potrzebie 
wzmocnienia wymiaru społecznego Unii 
Europejskiej. Zwracał uwagę na negatywne 
skutki porzucenia przez europejskich liderów 
politycznych dbałości o jakość życia zwykłych 
ludzi. Zwracał uwagę m.in. na potrzebę wzro-
stu poziomu inwestycji, reform Europejskiej 
Unii Monetarnej, zachowanie obecnego po-
ziomu budżetu unijnego, w tym środków na 
Europejski Fundusz Społeczny i wzmacnia-
nie roli partnerów społecznych w procesach 
decyzyjnych. Przewodniczący mówił także  
o potrzebie wzmacniania dialogu społeczne-
go na wszystkich poziomach, co ma pozwolić 
na skuteczną implementację Europejskiego 
Filara Praw Socjalnych. 
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| 27.03.2019 - Europosłowie Parlamentu Eu-
ropejskiego poparli w głosowaniu przepisy, 
które mają znieść w UE obowiązek dwukrot-
nego w ciągu roku przestawiania zegarów  
o godzinę - z czasu zimowego na letni i od-
wrotnie. Zmiany miałyby zacząć obowiązy- 
wać od 2021 r., ale na wszystko muszą się jesz-
cze zgodzić państwa członkowskie. Za zaprze-
staniem przestawiania zegarków zagłosowało 
410 eurodeputowanych, przeciw było 192, 
zaś od głosu wstrzymało się 51.

| 27.03.2019 - w Brukseli odbyła się demon-
stracja organizowana przez Europejską Fede-
rację Pracowników Transportu (ETF) pod ha-
słem „Fair Transport for Europe” (Sprawiedliwy 
Transport dla Europy). Demonstracja ma na 
celu zwrócenie uwagi na problemy związa-
ne z wyzyskiem i dumpingiem społecznym 
w branży transportowej. Uczestnicy zwracali 
uwagę na potrzebę wzrostu płac w sektorze, 
przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji oraz 
na konieczność poprawy warunków pracy. 
Domagano się także by pracownicy byli tak 
samo wynagradzani za taką samą pracę w ca-
łej Europie.

| 28.03.2019 - Parlament Europejski zatwier-
dził zakaz sprzedaży plastikowych jednora-
zówek. Za projektem dyrektywy głosowało  
560 europosłów, 35 było przeciw, a 28 wstrzy-

mało się od głosu. Zakaz ma wejść w życie od 
2021 roku i obejmuje plastikowe jednorazów-
ki: słomki, patyczki do uszu, talerze i sztućce, 
rączki do balonów, styropianowe kubki i po-
jemniki do żywności.

| 29.03.2019 - na posiedzeniu COREPER  
(Komitet Stałych Przedstawicieli) w Brukseli 
większości kwalifikowanej nie uzyskał projekt 
zmiany rozporządzeń dotyczących koordy-
nacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
Przeciw projektowi głosowały Austria, Belgia, 
Czechy, Dania, Holandia, Luksemburg, Niem-
cy i Szwecja. Od głosu wstrzymały się: Polska, 
Węgry i Malta. Decyzja, co do stanowiska Pol-
ski, była trudna i podjęta została po wnikliwiej 
analizie całego projektu. Zebrane analizy i opi-
nie wskazały, że przepisy bardzo utrudnią pro-
ces delegowania pracowników, wprowadzą 
dodatkowe obciążenia biurokratyczne, zwięk-
szą wątpliwości interpretacyjne przepisów,  
a co za tym idzie będą niekorzystne dla rozwo-
ju nie tylko polskiej gospodarki, ale także i całej 
Unii Europejskiej. Rewizja przepisów powinna 
prowadzić do poprawy sytuacji, a nie jej po-
gorszenia, odnośnie projektu wiele państw 
członkowskich UE zgłosiło szereg wątpliwości.  
Zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej, tak kluczowe zmiany w zakresie 
mobilności w UE, powinny uzyskać znaczącą 
większość i być wynikiem szerokiego konsen-
susu.


