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| 01.04.2019 - rozpoczął się nabór wniosków 
do XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”. Wnioski będą przyjmowane 
do 30 września 2019 r. Konkurs organizowany 
jest przez NSZZ „Solidarność” pod honoro-
wym patronatem Prezydenta RP. Celem kon-
kursu jest promowanie pracodawców, którzy 
wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk 
w zakresie przestrzegania przepisów prawa 
pracy, w szczególności poprzez stabilność za-
trudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania 
się w związki zawodowe. Kandydaci zgłaszani 
są przez organizacje „Solidarności” w poszcze-
gólnych zakładach pracy. Laureaci otrzymują 
certyfikat, którym mogą się posługiwać przez 
okres trzech lat, od daty przyznania.

| 03.04.2019 - w Ministerstwie Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej odbyła się konferencja 
„Międzynarodowa Organizacja Pracy: 1919-
2019 Wspólna przeszłość – lepsza przyszłość 
(pracy)”. Konferencję otworzyła Minister  
Elżbieta Rafalska, która powitała zaproszonych 
gości,  szczególności gościa honorowego –  

Markusa Pilgrima, Dyrektora Biura Sub-
regionalnego MOP w Budapeszcie oraz 
przybliżyła uczestnikom konferencji hi-
storię MOP. Podkreśliła, że Polska jest jed-
nym z państw założycieli Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy i od początku 
istnienia Organizacji aktywnie uczestniczy  
w jej pracach.

| 04.04.2019 - NSZZ „Solidarność” manifesto-
wał przed wszystkimi urzędami wojewódzki-
mi w Polsce, domagając się realizacji postula-
tów określonych w tzw. „piątce Solidarności”. 
Wśród żądań Związku znalazły się takie kwe-
stie jak systemowe wprowadzenie podwy-
żek dla pracowników sfery finansów publicz-
nych, wprowadzenie kryterium stażowego 
uprawniającego do przejścia na emeryturę 
bez względu na wiek, odmrożenie wskaźnika 
naliczania zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, systemowe rozwiązania stabilizu-
jące ceny energii oraz wsparcie dla przemy-
słu energochłonnego, a także o niewliczanie  
do minimalnego wynagrodzenia dodatku za 
wysługę lat, ani dodatku za pracę w warun-
kach szkodliwych i niebezpiecznych. Przed-
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stawiciele NSZZ „Solidarność” podkreślali,  
że reprezentują wszystkich pracowników sek-
tora, i że nie zgadzają się na wprowadzanie 
podwyżek tylko dla wybranych grup zawodo-
wych. 

| 07.04.2019 - w Warszawie, w Centrum 
Partnerstwa Społecznego „Dialog” podpisa-
ne zostało porozumienie dotyczące zmian 
w zakresie wynagradzania i warunków pracy 
nauczycieli. Porozumienie zostało podpisa-
ne przez stronę rządową oraz przedstawicieli 
oświatowej „Solidarności”. Dokumentu nie 
podpisały ZNP oraz FZZ. W porozumieniu 
określono m.in. wysokość podwyżek wyna-
grodzeń nauczycieli, skrócenie ścieżki awansu 
zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed 
września 2018 r., wprowadzenie dodatko-
wego świadczenia dla młodych nauczycieli  
„na start” w wysokości 1000 zł, wprowadze-
nie minimalnego poziomu dodatku za wy-

chowawstwo na poziomie 300 zł, a także 
zmniejszenie biurokracji w szkołach. Ustalono 
również, że wraz ze związkami zawodowymi 
zostanie opracowany nowy system wynagra-
dzania nauczycieli. 

| 09.04.2019 - sejmowa Rada Ochrony Pracy 
zorganizowała uroczystą sesję z okazji Świato-
wego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 
obchodzonego na całym świecie 28 kwietnia. 
Mottem przewodnim było hasło ,,Bezpieczeń-
stwo i zdrowie w pracy jutra” nawiązujące do 
100-letnich doświadczeń Międzynarodowej 
Organizacji Pracy w zakresie wyzwań i moż-
liwości pracy jutra w kontekście bezpieczeń-
stwa pracy.

| 09-10.04.2019 - w Centrum Partnerstwa 
Społecznego „Dialog” odbyło się szkolenie dla 
pracowników biur i sekretarzy Wojewódzkich 
Rad Dialogu Społecznego.

Konferencja „Międzynarodowa Organizacja Pracy: 1919-2019. Wspólna przeszłość – lepsza przyszłość (pracy)”, 3.04.2019 r.
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| 09-10.04.2019 - w Warszawie, w siedzibie 
OPZZ, odbyło się tradycyjne, Polsko-Niemiec-
kie Forum Związków Zawodowych. Organi-
zacje uczestniczące to niemiecka centrala  
DGB oraz polskie centrale związkowe – NSZZ 
„Solidarność”, OPZZ i FZZ. Podczas Forum 
podpisano wspólne stanowisko „Na rzecz 
lepszej Europy dla pracowników po wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego”, w któ-
rym związki zaapelowały do swoich członków  
i opinii publicznej, by w wyborach popierać 
te partie polityczne, które wspierają rozwiąza-
nia społeczne. Ponadto, wezwano polityków 
europejskich do wdrażania zasad Europej-
skiego Filaru Praw Socjalnych, wprowadzenia 
dyrektywy w sprawie europejskiej płacy mi-
nimalnej, wzmocnienia systemów rokowań 
zbiorowych w państwach członkowskich UE 
oraz promowania praw do partycypacji pra-
cowniczej. Wezwano także do wprowadzania 
środków wspierających konwergencję wyna-
grodzeń w Europie, w tym Protokołu Postępu 
Społecznego w celu ochrony prymatu praw 

socjalnych nad swobodami gospodarczy-
mi w następnych traktatach UE, stworzenia  
stanowiska europejskiego ministra pracy  
w kolejnej Komisji Europejskiej, uprawnione-
go do zwalczania transgranicznego dumpin-
gu płacowego, wspieranego przez Europejski 
Urząd Pracy i Europejski Trybunał Sprawiedli-
wości w celu ochrony standardów socjalnych 
i zatrudnienia, przestrzegania zasad „Sprawie-
dliwej transformacji” w celu ochrony pracow-
ników i ich rodzin dotkniętych digitalizacją  
i transformacją energetyczną oraz wdrożenia 
zasady równej płacy za taką samą pracę w tym 
samym miejscu pracy dla wszystkich pracow-
ników w UE.

| 10.04.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego 
ds. Branży Energetycznej. Rozmawiano m.in.  
o sytuacji ekonomiczno-finansowej grup 
energetycznych wobec przyjętych regulacji 
oraz rozporządzeniu Ministra Energii w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urzą-
dzeniach energetycznych.

Polsko-Niemieckie Forum Związków Zawodowych, 09-10.04.2019 r.
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| 10.04.2019 - w Warszawie odbyło się posie-
dzenie Krajowego Sztabu Protestacyjno-Straj-
kowego NSZZ „Solidarność”. Dokonano oce-
ny efektów manifestacji przed 16. urzędami 
wojewódzkimi, które Związek przeprowadził  
4 kwietnia. Podjęto decyzję, że rozmowy NSZZ 
„Solidarność” z rządem będą kontynuowane 
w związku z tym, że strona rządowa zdecydo-
wała się powrócić do negocjacji.

| 11.04.2019 - w Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego “Dialog” w Warszawie odbyło się se-
minarium „Dialog społeczny w Polsce i Euro-
pie jest niezbędny” – dyskusja wokół Raportu 
Eurofound „measuring varieties of industrial 
relations in Europe: A quantitative analy-
sis”. Analiza raportu oraz późniejsza debata,  
w której wzięli udział naukowcy oraz przed-
stawiciele partnerów społecznych pokazały, 
że polski system stosunków przemysłowych 
jest jednym z najsłabszych w Europie i brakuje 
gotowości po stronie państwa, by tę sytuację 
zmienić. Dzieje się tak mimo wyzwań, które 
stoją przed światem pracy.

| 12.04.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. prawa pracy. Dys-
kutowano o wdrażaniu w Polsce porozu-
mienia ramowego europejskich partnerów 
społecznych dotyczącego aktywnego starze-
nia i podejścia międzypokoleniowego z dnia  
8 marca 2017 r. oraz ewentualnej informacji 
strony rządowej na temat zgłoszonych uwag 
do projektu rozporządzenia Rady Ministrów 
zmieniającego rozporządzenia w sprawie pro-

filaktycznych 
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| 

Seminarium „Dialog społeczny w Polsce i Europie jest niezbędny”, 11.04.2019 r. 
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Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu 
Społecznego ds. prawa pracy, 12.04.2019 r.
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15.04.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowe-
go ds. Rozwoju Przemysłu Obronnego i Mo-
dernizacji Technicznej Sił Zbrojnych. Podczas 
spotkania przedstawiono informację w spra-
wie Planu Modernizacji Technicznej SZ RP  
w latach 2017-2026, poruszono temat sytuacji 
społeczno-ekonomicznej w Grupie PGZ oraz 
mówiono o przestrzeganiu praw pracow-
niczych, w tym wynikających z członkostwa  
w organizacjach związkowych.

| 24.04.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. międzynarodowych 
poświęcone przeglądowi realizacji zasad  
i praw Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, 
rekomendacji na debatę planowaną podczas 
plenarnego posiedzenia RDS, a także ocenie 
zgodności polskich regulacji z postanowie-
niami Zrewidowanej Europejskiej Karty Spo-
łecznej oraz 108. Sesji Międzynarodowej Kon-

ferencji Pracy w Genewie mającej się odbyć  
w dn. 10-21 czerwca 2019 r. 

| 24.04.2019 - w Kielcach odbyło się wrę-
czenie nagród XVII edycji Wojewódzkie-
go Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”.  
W finale uczestniczyło 58 uczniów z 31 szkół, 
którzy zwyciężyli w eliminacjach szkolnych.  
W czasie uroczystości nagrody i pamiątkowe 
dyplomy wręczono 15 laureatom. Konkurs 
odbywa się pod honorowym patronatem 
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” - Piotra Dudy. Organizatorami 
są: Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ 
„Solidarność” i Świętokrzyskie Kuratorium 
Oświaty. Konkurs jest skierowany do uczniów 
szkół średnich województwa świętokrzyskie-
go. Tematyka dotyczy historii NSZZ „Solidar-
ność” oraz związków zawodowych w Polsce 
i na świecie, a także podstawowej wiedzy na 
temat prawa pracy.

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych, 24.04.2019 r.
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| 25.04.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Doraźnego Zespołu problemowe-
go Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień 
publicznych poświęcone projektowi ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

| 25-26.04.2019 - w Szczyrku odbyło się po-
siedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
W czasie posiedzenia omówiono prace struk-
tur regionalnych i branżowych Związku oraz 
różnego rodzaju sprawy wewnątrzzwiązkowe. 
Przedstawiona została również oferta PZU do-
tycząca PPK skierowana do członków Związku. 

Doraźny Zespół problemowy Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, 25.04.2019 r. 
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