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| 01.03.2019 - w Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Ze-
społu problemowego Rady Dialogu Społecz-
nego ds. prawa pracy. Dyskutowano na temat 
pracowników delegowanych transportu mię-
dzynarodowego oraz o zatrudnianiu kierow-
ców transportu międzynarodowego.

| 

04.03.2019 - w Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie 
Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony 

Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło 
wstępną informację na temat wynagrodzenia 
w sektorze ochrony zdrowia. Omówiono tak-
że realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.  
o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego niektórych pracowni-
ków zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
temat dot. przepływu środków finansowych  
z budżetu państwa na finansowanie jedno-
stek Inspekcji.

| 05.03.2019 - w Pałacu Prezydenckim, od-
było się posiedzenie plenarne Rady Dialo-
gu Społecznego poświęcone finansowym 
i społecznym skutkom przywrócenia wieku 
emerytalnego. Prezydent RP Andrzej Duda 
podkreślił, że dialog jest sprawą bardzo waż-
ną i potrzebną, dlatego należy rozmawiać, 
chociaż nieraz te rozmowy są bardzo trudne.  
Z kolei Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że wydłu-
żenie wieku emerytalnego, za poprzednich 
rządów, spowodowało pozostawienie szere-
gu osób bez zabezpieczenia społecznego.
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| 05.03.2019 - w Warszawie odbyła się ma-
nifestacja „Ostatki u premiera”, zorganizowa-
na przez pracowników sądów i prokuratur. 
Uczestnicy domagali się podwyżek płac oraz 
zmiany systemu wynagradzania. Zwracano 
uwagę na bardzo niskie zarobki tej grupy pra-
cowników, złe warunki pracy, wysoką fluktu-
ację kadr i mobbing. Zdaniem uczestników 
grozi to obniżeniem sprawności funkcjono-
wania wymiaru sprawiedliwości. W manife-
stacji wzięło udział około trzech tysięcy osób. 
Za organizację wydarzenia odpowiadał NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Sądownictwa przy 
współudziale Związku Zawodowego Pracow-
ników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą 
w Warszawie, NSZZ Pracowników Wymiaru 
Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu  
i Niezależnego Związku Zawodowego Pra-
cowników Sądów Rejonowych w Łodzi.

| 06.03.2019 - Trybunał Konstytucyjny uznał 
za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP przepis, 

stawiający w gorszej sytuacji kobiety urodzo-
ne w 1953 r., które skorzystały z wcześniejszej 
emerytury, a później chciały przejść na zwykłą 
emeryturę (Wyrok TK z 6 marca 2019 r., sygn. 
akt P 20/16). Brak jednak jasności co do tego 
jak należne świadczenia miałyby być przywra-
cane. Zasadę, która objęła tylko jeden rocznik 
kobiet uznano za naruszenie słusznie naby-
tych praw.

| 

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim, 5.03.2019 r.
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06.03.2019 - w Warszawie, odbyła się kon-
ferencja prasowa Głównego Inspektora Pra-
cy – Wiesława Łyszczka, który zapowiedział 
70 tys. kontroli dotyczących przestrzegania 
praw pracowniczych przez przedsiębiorców. 
Z danych zaprezentowanych na konferen-
cji prasowej wynika, że w 2018 r. wpłynęło  
54 tys. skarg i było ich o ponad 4 tys. więcej 
niż w 2017 r. Każdego roku ponad 40% skarg 
dotyczy naruszania przepisów o czasie pracy 
oraz o wypłacaniu należności pracowniczych. 

| 07.03.2019 - w siedzibie Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku odbyło się se-
minarium „Mediacje pracownicze” z udziałem 
przedstawicieli Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” oraz praktyków – sędziów, przedsta-
wicieli zawodów prawniczych i mediatorów. 
Celem seminarium była wymiana informacji, 
dobrych praktyk i popularyzacja mediacji, któ-
re uznaje się, za najlepszą metodę unikania 
postępowań sądowych. Pozwalają one przy 
tym na szybsze kończenie sporów i obniżenie 
kosztów postępowania. W czasie spotkania 
stwierdzono, że kluczowym wyzwaniem po-
zostaje zwiększanie świadomości na temat 

mediacji w Polsce.

| 11.03.2019 - w Krakowie, członkowie Mało-
polskiej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” roz-
poczęli okupację w małopolskim kuratorium 
oświaty. Protest miał trwać do odwołania. 
14 marca Prezydium Krajowej Sekcji Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „Solidarność” popar-
ło działania w Małopolsce i podjęło decyzję 
przekształceniu akcji w protest ogólnopolski. 
Jak podkreślali protestujący, akcja jest wyra-
zem walki o godność nauczycieli, uczciwe wy-
nagrodzenia i właściwe warunki pracy. Wśród 
postulatów znalazło się także przywrócenia 
rangi zawodu nauczyciela. 25 marca działania 
w Krakowie zostały zaostrzone i rozpoczęto 
protest głodowy. 

| 11.03.2019 - w Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Ze-
społu problemowego Rady Dialogu Społecz-
nego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń 
socjalnych. Dyskutowano o projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o podatku od towarów  
i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa  
z dnia 8.11.2018 r., a także o przeglądzie syste-

Seminarium „Mediacje pracownicze”, 7.03.2019 r.
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mu podatkowego oraz pozapłacowych kosz-
tów pracy w Polsce.

| 12.03.2019 - w Sejmie odbyło się posiedze-
nie plenarne Rady Ochrony Pracy, podczas 
którego dyskutowano m.in. o problematyce 
bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urzą-
dzeń technicznych na placach budowy. 

| 12.03.2019 - w Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie 
Podzespołu problemowego Rady Dialogu 
Społecznego ds. ochrony zdrowia, podczas 
którego kontynuowano dyskusję na temat 
reformy systemu opieki onkologicznej, w tym 
pilotażu opieki nad pacjentem w ramach sieci 
onkologicznej.

| 12.03.2019 - w Warszawie, w siedzibie MEN 
doszło do spotkania minister Anny Zalewskiej 
i podsekretarza stanu Macieja Kopcia z przed-
stawicielami NSZZ „Solidarność”. Rozmawia-
no o sytuacji nauczycieli w Polsce, w tym  
o proteście okupacyjnym prowadzonym 
przez oświatową „Solidarność” w Krakowie. 

Uczestnicy spotkania umówili się na dalsze 
rozmowy w sprawie ewentualnych nowych 
rozwiązań.

| 13.03.2019 - w Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Ze-
społu Problemowego Rady Dialogu Społecz-
nego ds. ubezpieczeń społecznych. Podczas 
spotkania Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej przedstawiło projekt ustawy  
o jednorazowym świadczeniu pieniężnym 
dla emerytów i rencistów w 2019 r. tzw.  

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń  i świadczeń socjalnych, 11.03.2019 r.
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„Emerytura +”. Na posiedzeniu dyskutowano 
również, na wniosek Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Związków Zawodowych, o postulacie 
zakwalifikowania zawodu Strażnika Miejskiego, 
jako formacji umundurowanej do zawodu, któ-
ry wykonuje prace o szczególnym charakterze 
a tym samym rozpoczęcia prac legislacyjnych 
zmierzających do dokonania zmian ustawy za-
sadniczej o straży w zakresie warunków pracy. 

| 14.03.2019 - we wszystkich miastach wo-
jewódzkich w Polsce, odbył się drugi etap  
VI edycji „Olimpiady Solidarności”. Do rywa-
lizacji przystąpiło 840 uczestników wyłonio-
nych z ponad 3500 uczniów, którzy zgłosili się 
do etapu szkolnego konkursu. Jego współor-
ganizatorem jest Fundacja Promocji Solidar-
ności. Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie 
dekady historii” to największy i najbardziej roz-
poznawalny ogólnopolski konkurs historycz-
ny dla uczniów szkół średnich w Polsce, obej-
mujący lata 1970-1990. W czerwcu odbędzie 
się ogólnopolski finał w Poznaniu, w którym 
weźmie udział troje laureatów z każdego wo-
jewództwa. 

| 14-15.03.2019 – w Krakowie odbył się VI Eu-
ropejski Kongres Mobilności Pracy, największe 
wydarzenie na temat delegowania pracowni-
ków i swobody świadczenia usług w Unii Eu-
ropejskiej. Tegoroczna edycja odbyła się pod 
hasłem: „New posting rules. Problems solved? 
Fairness guaranteed?”. U progu obowiązy-
wania zupełnie nowych zasad delegowania 
pracowników stawiane są pytania: jakie będą 
konsekwencje ich wprowadzenia i czy są one 
„‘fair” dla wszystkich zainteresowanych stron  
i państw członkowskich? Pierwszego dnia od-
była się sesja plenarna, poświęcona nowym 
zasadom świadczenia usług transgranicznych 
na rynku wewnętrznym, drugiego dnia warsz-
taty i szkolenia. Organizatorami Kongresu byli 
Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy 
we współpracy z Ministerstwem Przedsiębior-
czości i Technologii, Ministerstwem Spraw  
Zagranicznych i Komisją Europejską.

| 18.03.2019 - w Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie 
Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony 
Zdrowia. Podczas spotkania Ministerstwo 

Uroczystość rozdania certyfikatów „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” w Pałacu Prezydenckim, 19.03.2019 r. 
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Zdrowia przedstawiło wstępną informację 
na temat wynagrodzenia w sektorze ochrony 
zdrowia, a przedstawiciel Narodowego Fun-
duszu Zdrowia omówił działalność szpitali 
powiatowych działających w ramach systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, 
w latach 2017-2018.

| 19.03.2019 - w Pałacu Prezydenckim w War-
szawie, odbyła się uroczystość rozdania certy-
fikatów „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 
Organizatorem konkursu jest Komisja Krajo-
wa NSZZ „Solidarność”, a swojego patronatu 
honorowego udzielił nad nim Prezydent RP 
Andrzej Duda. Celem tego konkursu jest wy-
różnienie pracodawców za wysokie standardy 
zatrudnienia, szacunek do pracowników i do-
brą atmosferę w firmie oraz partnerskie trakto-
wanie związków zawodowych. Kandydatów 
do nagrody wskazują sami pracownicy zrze-

szeni w NSZZ „Solidarność”. Wyróżniony pra-
codawca otrzymuje certyfikat, którym może 
się posługiwać przez okres trzech lat, od daty 
przyznania.

| 20.03.2019 - rozpoczęła się akcja ulotko-
wo-informacyjna w firmie Castorama Polska  
Sp. z o.o. przeprowadzana przez NSZZ „Soli-
darność”. Celem jest informowanie pracowni-
ków sklepów Castoramy o ich prawach, a także  
o korzyściach wynikających z przynależności 
do NSZZ „Solidarność”. Akcja ma zasięg ogól-
nopolski i biorą w niej udział przedstawiciele re-
gionalnych i krajowych struktur „Solidarności”.

| 20.03.2019 - w Warszawie obradował Sztab 
Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność”. 
Dokonano podsumowania dotychczasowych 
działań mających na celu realizację postula-
tów Związku. Stwierdzono, że żaden z nich 
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Konferencja dot. osób biernych i nieaktywnych zawodowo i ich powrotu na rynek pracy, 22.03.2019 r.
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nie został dotychczas uwzględniony, dlatego 
podjęto decyzję, że jeśli rząd nie poda kon-
kretnych propozycji i terminów ich realizacji 
oczekiwań Związku do 28 marca, to zorgani-
zowane zostaną manifestacje przed wszystki-
mi urzędami wojewódzkimi. Mają się odbyć  
w dniu 4 kwietnia. NSZZ „Solidarność” doma-
ga się m.in. podwyżek w sferze finansów pu-
blicznych, wprowadzenia kryterium stażowe-
go uprawniającego do przejścia na emeryturę 
bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika 
naliczania zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, rozwiązań zabezpieczających 
przed wzrostem cen energii oraz funkcjono-
wania przedsiębiorstw energochłonych, nie-
wliczania do minimalnego wynagrodzenia 
dodatków za wysługę lat.

| 20.03.2019 - odbyło się inauguracyjne po-
siedzenie nowo powołanej Rady Rynku Pracy 
na kadencję 2019-2023. Podczas posiedzenia 
wiceminister Stanisław Szwed (Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) wręczył 

nominacje nowo powołanym członkom 
Rady. Dokonano wyboru przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego: przewodniczącym 
wybrano Jarosława Lange – przedstawiciela 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność”, zaś wiceprzewodniczą-
cą została Katarzyna Włodarczyk-Niemyjska 
– przedstawicielka Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców. Uzgodniono również tryb 
działania Rady Rynku Pracy i rozmawiano  
o tematach, które powinny zostać poruszone 
podczas kolejnych posiedzeń.

| 21.03.2019 - Krajowa Sekcja Pracowników 
Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ „Solidar-
ność” i Polski Związek Pracodawców Prze-
mysłu Farmaceutycznego podpisali deklara-
cję współpracy. Jej celem jest prowadzenie 
wspólnych działań na rzecz rozwoju branży 
farmaceutycznej w Polsce. Strony zobowiąza-
ły się do współpracy oraz prowadzenia dialo-
gu społecznego, który będzie zapobiegał spo-
rom zbiorowym.
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Obrady Polskiej Rady Języka Migowego, 28.03.2019 r.
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| 22.03.2019 – w Warszawie, PFRON podpisał 
umowę partnerską z Fundacjami, które będą 
szkolić psy przewodniki. To program, który ru-
sza w ramach rządowego projektu „Dostęp-
ność plus”. W spotkaniu wziął udział wicemi-
nister Krzysztof Michałkiewicz (Ministerstwo 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej), który pod-
kreślił, że wciąż w społeczeństwie jest niejasna 
rola, którą spełnia pies przewodnik. – Jest to 
projekt ważny i oczekiwany przez środowisko. 
(…) Mamy ciągle problemy, że gdzieś osoby 
niewidomej z psem nie wpuszczono, gdzieś 
chciano wpuścić osobę niewidomą, ale psa 
nie chciano wpuścić. Tych barier w społe-
czeństwie jest dużo i często wynikają z niezna-
jomości – mówił wiceminister.

| 22.03.2019 - w Mławie, z udziałem m.in. 
Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
odbyła się konferencja dot. osób biernych  
i nieaktywnych zawodowo i ich powrotu na 
rynek pracy. Pracownicy Powiatowego Urzę-
du Pracy w Mławie przybliżyli zgromadzonym 
genezę oraz cele prowadzonej od stycznia 
tego roku kampanii, zachęcającej do poszu-
kiwania potencjalnych kandydatów do pracy 
wśród osób nieaktywnych i biernych zawo-
dowo. Omówiono także możliwości, jakie  
w temacie aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób wykluczonych oferują programy unijne, 

np. Regionalny Programy Operacyjny Woje-
wództwa Mazowieckiego.

| 22.03.2019 - w Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie 
doraźnego Zespołu Problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. W trakcie spo-
tkania Ministerstwo Finansów zaprezentowa-
ło najważniejsze założenia Strategii Rozwoju 
Rynku Kapitałowego (SRRK). Dyskutowano 
także o aktualizacji programu rozwoju – Naro-
dowego Planu Szerokopasmowego do 2025 r.

| 27.03.2019 - w Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Ze-
społu problemowego Rady Dialogu Społecz-
nego ds. prawa pracy. Poruszono wielokrotnie 
omawiany temat dot. potrzeby nowelizacji 
ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, 
a także mówiono o projekcie rozporządzenia 
Rady Ministrów zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie profilaktycznych posiłków i na-
pojów, który został przekazany do konsultacji 
społecznych.

| 28.03.2019 - w Ministerstwie Rodziny ob-
radowała Polska Rada Języka Migowego, która 
przyjęła uchwałę o utworzeniu listy certyfiko-
wanych tłumaczy języka migowego.


