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| 01-05.04.2019 - w Nowym Jorku odbyła się 
52. sesja Komisji ds. Ludności i Rozwoju ONZ. 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuber-
ski wygłosił wystąpienie 3 kwietnia. Podkreślił  
w nim, że Polska popiera program działa-
nia Międzynarodowej Konferencji na rzecz 
Ludności i Rozwoju, a Agenda 2030 otwiera 
możliwości przyśpieszenia zrównoważonego 
rozwoju w naszym kraju. Szczególnym punk-
tem wystąpienia była część poświęcona pol-
skim przykładom inicjatyw sprzyjających roz-
wojowi. Wiceminister wyliczył tu programy  
Rodzina 500+, Dobry Start oraz Maluch+.  
Podkreślił także działania Polski na rzecz  
 ochrony zdrowia i realizacji polityki odpowie-
dzialnego i zrównoważonego rozwoju kraju.

| 09.04.2019 - w Brukseli odbyła się konfe-
rencja wysokiego szczebla „Przyszłość pracy.  
Teraz. Jutro. Dla wszystkich”, inaugurująca 
działania UE na rzecz kontrolowanej trans-
formacji świata pracy. Uczestniczyło w niej 
prawie 500 polityków, ekspertów, przedstawi-
cieli partnerów społecznych i społeczeństwa  

obywatelskiego. Mówiono o tym, że praca  
ewoluuje i  zmiany te są nieodwracalne.  Wpływ  
na to mają takie procesy jak automatyzacja  
i pojawianie się nowych modeli biznesowych. 
Wymusza to działania, które pozwolą na od-
powiednie dostosowanie się do nowych re-
aliów. Wymaga to jednak wizji, która powin-
na być zakorzeniona w europejskim modelu 
społecznym. Przedstawiono również wyniki 
prac specjalnej grupy wysokiego szczebla, 
która miała za zadanie dokonać analizy wpły-
wu transformacji cyfrowej na rynki pracy UE. 
Stwierdzono, że trzy zagadnienia będą wy-
magały szczególnych działań: wykwalifikowa-
na siła robocza, nowe stosunki pracy i nowa 
umowa społeczna. Podkreślano, że pomocne 
w planowaniu kolejnych inicjatyw będą zasa-
dy Europejskiego Filara Praw Socjalnych.

| 15.04.2019 - w Brukseli odbyła się konfe-
rencja dotycząca przyszłości pracy organi-
zowana przez EKZZ, MKZZ, ETUI przy współ-
pracy ILO-ACTRAV. Liderzy globalnego ruchu 
związkowego wraz z gośćmi rozmawiali na te-
mat Deklaracji MOP, która ma zostać przyjęta  
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podczas obrad Międzynarodowej Organizacji 
Pracy w czerwcu – Nowego Kontraktu Spo-
łecznego. Mówiono między innymi o tym, 
że globalne reguły handlu wykluczyły z pola 
widzenia sprawy pracownicze, jednak nowe 
uwarunkowania dają szansę na to, by wrócić 
do dyskusji. Mówiono o roli MOP, konieczno-
ści walki z nierównościami dochodowymi, 
reguł dotyczących ochrony danych osobo-
wych pracowników, oraz o zagwarantowaniu 
wszystkim pracującym praw wynikających  
z fundamentalnych dokumentów dotyczą-
cych praw pracowniczych. W dyskusji pod-
kreślano również takie kwestie jak autonomia  
w zakresie czasu pracy i uniwersalne prawo do 
zabezpieczenia socjalnego. W czasie wyda-
rzenia rozmawiano również na temat raportu 
„Pracować nad lepszą przyszłością” opracowa-
nego przez Światową Komisję ds. przyszłości 
pracy.

| 16.04.2019 – jak wynika z najnowszych da-
nych Eurostatu dotyczących godzinowych 
kosztów pracy w poszczególnych państwach 

członkowskich UE, Bułgarzy są najtańszymi 
pracownikami w całej Unii Europejskiej, a naj-
drożsi są ci w Danii. Polacy zajmują piąte miej-
sce od końca.

| 17.04.2019 - Parlament Europejski przyjął 
dyrektywę, która ma poprawić ochronę osób, 
zgłaszających nieprawidłowości w firmach 
czy instytucjach. Sygnaliści (whistleblowers) 
uzyskają możliwość łatwiejszego alarmowa-
nia o naruszeniach prawa lub niewłaściwych 
działaniach, a także mają być lepiej chronieni 
przed próbą ich uciszenia.

| 26.04.2019 - w Brukseli odbył się marsz pt. 
“Bardziej sprawiedliwa Europa dla pracowni-
ków”, który został zorganizowany przez Euro-
pejską Konfederację Związków Zawodowych. 
Wydarzenie miało na celu zwrócenie uwagi na 
wybory europejskie oraz było okazją do tego, 
by zaapelować o bardziej społeczną Europę – 
postęp w obszarze społecznym, wyższe płace 
i lepsze warunki pracy i życia. W manifestacji 
wzięło udział ponad 8 tys. związkowców.


