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| 04.11.2019 – wypadł w tym roku Europej-
ski Dzień Równej Płacy. Kobiety w Unii Euro-
pejskiej wciąż zarabiają średnio o 16 proc. 
mniej niż mężczyźni. W porównaniu z zeszłym 
rokiem, kiedy kobiety zarabiały o 16,2 proc. 
mniej, sytuacja poprawiła się tylko nieznacz-
nie. Europejski Dzień Równej Płacy to mo-
ment, w którym kobiety symbolicznie przesta-
ją otrzymywać wynagrodzenie w porównaniu 
ze swoimi kolegami za tę samą pracę.

| 07.11.2019 – Komisja Europejska opubli-
kowała jesienną europejską prognozę go-
spodarczą. W dokumencie stwierdzono,  
że UE doświadcza kilku szoków ekonomicz-
nych, które są amortyzowane przez efek-
tywne rynki pracy. Niemniej, podkreśla się,  
że niepewność i przesunięcia strukturalne 
mogą spowalniać wzrost. Głównym czynni-
kiem ryzyka jest konflikt handlowy pomię-
dzy USA i Chinami. Sekretarz Generalny EKZZ  
skomentował prognozę mówiąc, że UE jest 
na skraju recesji, choć nadal nie doszło do 
poprawy jakości życia pracowników po ostat-
nim kryzysie finansowym. Dobre wyniki rynku  

pracy bazują zaś na niskiej jakości zatrudnie-
niu. Szef EKZZ podkreślał rolę inwestycji pu-
blicznych w uniknięciu kryzysu. 

| 11.11.2019 - Polska dołączyła do amerykań-
skiego programu ruchu bezwizowego (Visa 
Waiver Program, VWP). By pojechać do USA, 
nie będzie już konieczna wiza, a tylko znacznie 
prostsza do uzyskania i tańsza zgoda w elek-
tronicznym systemie autoryzacji (ESTA).

| 13.11.2019 – 24 największe centrale związ-
kowe z Europy Środkowej i Wschodniej pod-
pisały się pod listem do Europejskiej Konfe-
deracji Związków Zawodowych o bardziej 
intensywne działania na rzecz unijnej dyrekty-
wy o płacy minimalnej. Inicjatywę w tej spra-
wie podjął Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda. Wystąpienie 
jest związane z pierwszymi wypowiedziami 
nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej 
Ursuli von der Leyen. Już w lipcu br. mówiła  
o potrzebie stworzenia norm prawnych dla 
płacy minimalnej w UE. List odnosi się również 
do potrzeby wspierania rokowań zbiorowych 
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w UE. Związkowcy chcą w ten sposób osią-
gnąć pozytywną konwergencję płac w Unii. 
Nowej dyrektywie sprzeciwiają się związki za-
wodowe z państw skandynawskich. W grud-
niu br. temat podejmie Komitet Wykonawczy 
EKZZ. 

| 15-16.11.2019 - odbył się piąty, jubileuszo-
wy Kongres Kobiet w Brukseli, organizowany 
przez europosłów oraz Elles Sans Frontières. 
Otwierając Kongres, Henryka Bochniarz zwró-
ciła uwagę na coraz większą potrzebę pra-
cowników na rynku pracy, zwłaszcza takich, 
którzy posiadają umiejętności miękkie i są 
wielozadaniowi, co powinno ułatwić kobie-
tom ubieganie się o atrakcyjne posady.

| 19.11.2019 – w Brukseli odbyło się posie-
dzenie Komitetu Zatrudnienia Unii Europej-
skiej (EMCO) poświęcone ocenie postępów 
poszczególnych krajów członkowskich w za-
kresie realizacji Krajowych Programów Reform 
służących wdrażaniu Strategii Europa 2020 
oraz rekomendacji Rady Europejskiej w zakre-
sie obszarów do poprawy.

| 23-24.11.2019 - we Francji i w Belgii wyszły 
na ulice miast tysiące ludzi, aby zaprotestować 
przeciw domowej przemocy wobec kobiet. 
W obu krajach mocno wzrosła bowiem liczba 
przypadków śmiertelnych. W 2017 r. było we 
Francji 107 przypadków śmiertelnego pobicia 
lub intencjonalnego zabójstwa dokonanego 
przez ich partnerów lub członków rodziny,  
w 2018 r. - 121, zaś w tym roku – choć się jesz-
cze nie skończył – 137.

| 25.11.2019 – na całym świecie obcho-
dzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji 

Przemocy wobec Kobiet. Z tej okazji przesła-
nie wydał Sekretarz Generalny ONZ. Stwierdza  
w nim, że ONZ pozostaje zobowiązana do 
skończenia ze wszelkimi formami przemo-
cy wobec kobiet i dziewcząt. Wezwał rzą-
dy państw, sektor prywatny, społeczeństwo 
obywatelskie i ludzi na całym świecie do za-
jęcia zdecydowanego stanowiska przeciwko 
przemocy seksualnej i mizoginii. List w tej 
sprawie do nowej szefowej KE wysłała Euro-
pejska Konfederacja Związków Zawodowych. 
EKZZ zapewnił o swoim wsparciu w działa-
niach skierowanych przeciwko dyskryminacji 
i przemocy wobec kobiet. W liście podkreśla-
no, że przemoc występuje nie tylko w domu, 
ale często także w miejscu pracy. Dlatego też 
wezwano do przystąpienia UE do Konwencji 
Stambulskiej przeciwko przemocy wobec ko-
biet; większego wsparcia, ochrony i praw ofiar 
przemocy wobec kobiet, jeżeli konwencja po-
zostanie zablokowana w Radzie Europejskiej; 
dodania przemocy wobec kobiet do wyka-
zu przestępstw na poziomie UE (wspieranie 
zapobiegania, ochrony i zadośćuczynienia, 
w tym wydania transgranicznego europej-
skiego nakazu aresztowania w przypadku 
przestępstw związanych z przemocą wobec 
kobiet); ratyfikowania Konwencji Stambul-
skiej przez sześć państw członkowskich UE, 
które jeszcze tego nie uczyniły i  ratyfikowa-
nia przez wszystkie państwa członkowskie UE 
Konwencji MOP nr 190 w sprawie przemocy  
i molestowania w miejscu pracy. Do ratyfikacji 
Konwencji MOP nr 190 wezwała również Mię-
dzynarodowa Konfederacja Związków Zawo-
dowych i Światowe Federacje Związkowe.

| 25.11.2019 – władze Londynu w Wielkiej 
Brytanii odmówiły odnowienia licencji dla 
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oferującej przejazdy samochodowe amery-
kańskiej aplikacji Uber. Aktualne zezwolenie 
wygasa dziś o północy. Transport for London 
(TfL), czyli londyński zarząd ds. transportu, po-
informował, że wykryto w ostatnich kilkunastu 
miesiącach ponad 14 tys. przypadków, gdy 
kursy realizowali poprzez aplikację Uber kie-
rowcy, którzy nie mieli do tego wymaganych 
uprawnień. 

| 26-27.11.2019 – w Paryżu odbyło się po-
siedzenie Grupy Strategii Globalnej (GSG), co-
roczne forum wysokiego szczebla Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 
poruszające najważniejsze wyzwania dla roz-
woju gospodarek, którego wnioski są wyko-
rzystywane w dalszych pracach Organizacji. 
Tematem tegorocznego spotkania było sta-
rzenie się społeczeństw i wpływ tego procesu 
na gospodarki i społeczeństwa. W wydarzeniu 
wziął udział wiceminister Kazimierz Kuberski  
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

| 27.11.2019 - Parlament Europejski zatwier-
dził skład nowej Komisji Europejskiej pod wo-
dzą Ursuli von der Leyen. Polskim członkiem 
nowej KE jest Janusz Wojciechowski, który 
będzie odpowiadał za rolnictwo i sprawy wsi. 
Swojego przedstawiciela do Komisji desygnu-
ją wszystkie państwa członkowskie, ale tym 
razem w kolegium komisarzy brakuje Brytyj-
czyka, co związane jest z brexitem.

| 28.11.2019 - Parlament Europejski przyjął 
rezolucję deklarującą kryzys dotyczący kli-
matu oraz środowiska naturalnego, zarówno  
w Europie, jak i w skali globalnej. Podczas kon-
ferencji ONZ, która ma się odbyć w Madrycie 

w dniach 2-13 grudnia, Unia Europejska po-
winna zobowiązać się do zerowej emisji ga-
zów cieplarnianych netto do 2050 r.

| 28.11.2019 – Komisja Europejska pozwała 
Danię z powodu fety. Nazwa feta jest od 17 
lat zastrzeżona tylko dla greckich serowarów. 
Tymczasem podobny ser produkują także 
Duńczycy i nazywają go fetą. Spór ciągnie się 
już od ponad 20 lat, a jego najnowsza odsłona 
od stycznia 2018 r. 

| 29.11.2019 – Komisja Europejska poinfor-
mowała, że od czasu zniesienia opłat roamin-
gowych w Unii Europejskiej, obywatele korzy-
stają dziesięciokrotnie częściej ze smartfonów 
i telefonów mobilnych podczas zagranicz-
nych podróży.

| 29.11.2019 - przyznano nagrodę Access 
City 2020 Warszawie, która zaangażowała 
osoby niepełnosprawne i osoby z potrzebami  
w zakresie dostępności, aby wspólnie uczynić 
miasto bardziej przystępnym. Drugie miejsce 
przypadło Castelló de la Plana w Hiszpanii, 
trzecie - Skellefteå w Szwecji. Nagroda Access 
City przyznawana przez Komisję Europejską 
we współpracy z Europejskim Forum Osób 
Niepełnosprawnych, to jeden z elementów 
europejskiej strategii w sprawie niepełno-
sprawności 2010–2020.


