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| 06.05.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Podzespołu Rady Dialogu Spo-
łecznego ds. służb mundurowych. Mówiono 
o sytuacji płacowej pracowników Policji po 
realizacji podwyżki w 2019 r. z ustawy moder-
nizacyjnej, działaniach w zakresie ustalenia 
płacy minimalnej w wysokości podstawy wy-
nagrodzenia oraz o członkach służby cywilnej, 
w tym o podwyżkach płac i przepisach o rów-
ności w zatrudnieniu.

| 06.05.2019 - w Ministerstwie Infrastruktury 
odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespo-
łu Branżowego ds. Kolejnictwa. Tematyka po-
siedzenia dotyczyła implementacji przepisów 
IV Pakietu Kolejowego.

| 06.05.2019 - pracownicy Poczty Polskiej 
rozpoczęli akcję protestacyjną „Żółta kartka dla 
Zarządu”. W ramach akcji, pracownicy założy-
li żółte kamizelki, do których przypięli znaczki  
z napisami „Żądamy podwyżek wynagro-
dzeń”. Do działań zainicjowanych przez NSZZ 
„Solidarność” przyłączyły się inne związki w ca-
łej Polsce. Akcja została zainicjowana w związ-
ku z brakiem postępów w rozmowach prowa-
dzonych przez związki z pracodawcą.

| 07.05.2019 - w Warszawie, przed Minister-
stwem Sprawiedliwości rozpoczął się protest 
pracowników sądów i prokuratur, którzy do-
magają się podwyżek wynagrodzeń i ustawy 
kompleksowo regulującej ich warunki pracy. 
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W ramach protestu zbudowane zostało mia-
steczko, w którym przebywają protestujący 
członkowie związków zawodowych. Taka 
metoda wynika z tego, że pracownicy sądów 
i prokuratur nie posiadają prawa do strajku. 
Planowane są liczne spotkania i debaty, jak 
również równoległe negocjacje z przedstawi-
cielami Ministerstwa Sprawiedliwości.

| 07.05.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. funduszy strukturalnych 
oraz doraźnego Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Tematem po-
siedzenia był projekt ustawy o zmianie ustawy  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw, a także próba wy-
pracowania stanowiska strony społecznej. 

| 07.05.2019 - w Ministerstwie Zdrowia od-
było się posiedzenie Podzespołu ds. Przemy-
słu Farmaceutycznego Trójstronnego Ze-
społu Branżowego ds. Branży Chemicznej. 
Rozmawiano o wpływie sposobu ustalania 
cen urzędowych przez Ministerstwo Zdrowia 
na wzrost poziomu innowacyjności polskiej 
gospodarki; wzroście poziomu inwestycji;  
bezpieczeństwie lekowym polski, pacjentów 

oraz krajowego przemysłu farmaceutycznego 
i jego pracowników.

| 08.05.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Spo-
łecznego. Dyskutowano o projekcie uchwały 
strony pracowników i strony pracodawców 
Rady w sprawie wspólnie uzgodnionych za-
łożeń Funduszu Podnoszenia Kompetencji 
i Kwalifikacji, a także uchwał/projektów dot.: 
Narodowego Planu Szerokopasmowego; 
pilotażu koordynowanej opieki nad pacjen-
tem onkologicznym; rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2019 roku w spra-
wie zakresu informacji gromadzonych przez 
świadczeniodawców, szczegółowego spo-
sobu rejestrowania tych informacji oraz ich 
przekazywania podmiotom zobowiązanym 
do finansowania świadczeń ze środków pu-
blicznych. Ponadto rozmawiano o informacji 
dotyczącej przebiegu negocjacji pomiędzy 
reprezentatywnymi centralami związkowymi 
a stroną rządową w sprawie podwyżek na-
uczycieli (strajk nauczycieli), a także o wnio-
sku OPZZ w sprawie dyskusji na temat ustawy  
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach  
z FUS oraz ustawy o organizacji funkcjonowa-
nia funduszy emerytalnych.

Połączone posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy strukturalnych oraz doraźnego Zespołu problemowego ds. SOR, 
07.05.2019 r.
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| 08.05.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie plenarne Rady Dialogu Społeczne-
go. Dyskutowano na temat zmian systemo-
wych w oświacie.

| 09.05.2019 - przed Ambasadą USA w War-
szawie odbył się briefing prasowy związków 
zawodowych  działających w Amazon. Związ-
ki zapowiedziały rozpoczęcie sporu zbiorowe-
go z pracodawcą. Związki oczekują wzrostu 
płac oraz poprawy warunków pracy. Postulują 
złagodzenie wyśrubowanych do granic moż-
liwości norm wydajnościowych. 

| 10.05.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń 
i świadczeń socjalnych. Spotkanie dot. Wielo-
letniego Planu Finansowego Państwa na lata 
2019-2022 wraz z bieżącą prognozą wielkości 
makroekonomicznych na najbliższe lata.  

| 14.05.2019 – w Sejmie odbyło się posiedze-
nie plenarne Rady Ochrony Pracy, na którym 

Rada planowała: zająć stanowisko w sprawie 
poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy; 
zaopiniować wniosek Głównego Inspektora 
Pracy dotyczące zamiaru odwołania Andrze-
ja Świderskiego ze stanowiska Okręgowego 
Inspektora Pracy w Łodzi oraz rozpatrzyć ma-
teriał przygotowany przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badaw-
czy oraz Państwową Inspekcję Pracy poświę-
cony nowym formom świadczenia pracy  
a zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, 8.05.2019 r.

Fo
t. 

CP
S 

„D
ia

lo
g”

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, 8.05.2019 r.



Chronograf      maj  2019

4

| 14.05.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. ochrony zdrowia. Posiedzenie zosta-
ło poświęcone kwestii finansowania ochrony 
zdrowia (6% PKB). 

| 17.05.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. usług publicznych. 
Prace Zespołu dot. wypracowania projektu 
Uchwały RDS w sprawie przedłużającego się 
kryzysu społecznego w związku z sytuacją  
w oświacie.

| 20.05.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. polityki gospodarczej  
i rynku pracy. Dyskutowano o projekcie usta-
wy o zmianie ustawy - prawo geologiczne  
i górnicze oraz niektórych innych ustaw oraz 
projekcie ustawy o organizowaniu zadań na 
rzecz obronności państwa realizowanych 
przez przedsiębiorców i programie mobiliza-
cji gospodarki.

| 20.05.2019 - w Ministerstwie Zdrowia od-
było się posiedzenie Trójstronnego Zespołu 
Branżowego ds. ochrony zdrowia. Kontynu-
owano dyskusję na temat postulatu odmroże-
nia „kwoty bazowej” w ustawie z dnia 8 czerw-
ca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pra-
cowników zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych. Poruszono także temat możliwości 
lepszego finansowania i połączenia pionów: 
izba przyjęć/SOR/nocna i świąteczna opie-
ka zdrowotna szpitali lub innych rozwiązań  
w tym zakresie w celu lepszego wykorzystania 
zasobów ludzkich i materialnych oraz temat 
dot. zarządzenia w sprawie określenia warun-

Posiedzenie podzespołu RDS ds. ochrony zdrowia, 14.05.2019 r.
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ków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
leczenia szpitalnego. Ponadto rozmawiano  
o propozycji nowelizacji ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty.

| 22.05.2019 - w Opolu odbył się panel dys-
kusyjny pt. „Robotyzacja i przyszłość pracy”, 
który został zorganizowany wspólnie przez 
Radę OPZZ Województwa Opolskiego, Fun-

dację im. Friedricha Eberta oraz Centrum im. 
Ignacego Daszyńskiego. Poruszono między 
innymi temat dot. rozwoju sztucznej inteli-
gencji, a także ewentualnych zagrożeń utratą 
miejsc pracy czy idących za tym, rozruchów 
społecznych. Zebrani byli zgodni, że o szan-
sach i zagrożeniach związanych z robotyzacją 
i automatyzacją mówi się zdecydowanie za 
mało nie tylko w Polsce, ale również w Niem-
czech.

| 22.05.2019 - strona związkowa w Radzie 
Dialogu Społecznego przedstawiła wspólne 
stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń 
w gospodarce narodowej, minimalnego wy-
nagrodzenia oraz  w państwowej sferze bu-
dżetowej. Zgodnie z propozycją związków 
zawodowych, wzrosty te powinny wynieść 
odpowiednio: 8,6 proc., 12 proc. i 15 proc. 
Oznaczałoby to m.in. wzrost płacy minimal-
nej do kwoty 2520 zł. W stanowisku wskazano 
także, że minimalna waloryzacja rent i eme- 

Panel dyskusyjny pt. „Robotyzacja i przyszłość pracy”, Opole, 22.05.2019 r.

Fot. OPZZ
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rytur powinna być ustalona na poziomie 
nie mniejszym niż średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług w 2019 r. powiększony  
o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu prze-
ciętnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.  
W tym zakresie związki domagają się także sys-
temowego zagwarantowania waloryzacji naj-
niższych świadczeń emerytalno-rentowych.

| 23.05.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. Krajowej Administracji Skarbowej, 
podczas którego rozmawiano o uchwale mo-
dernizacyjnej dot. Krajowej Administracji Skar-
bowej.

| 28.05.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. usług publicznych. 
Dyskutowano nad organizacją i zakresem 
kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej, a także nad efektami zmian w szkolnic-
twie branżowym. Kontynuowano dyskusję 
nad wypracowaniem projektu Uchwały RDS  
w sprawie przedłużającego się kryzysu spo-
łecznego w związku z sytuacją w oświacie. 

| 28.05.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń 
i świadczeń socjalnych. Tematyka spotkania 
dot. analizy systemu podatkowego - podatek 
dochodowy od osób fizycznych.

Posiedzenie podzespołu RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej, 23.05.2019 r.
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