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| 04.06.2019 - Prezydent Andrzej Duda na 
wniosek Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego powołał Bożenę Borys-Szopę 
na stanowisko ministra rodziny, pracy i polityki 
społecznej. Zastąpiła ona na stanowisku Elż-
bietę Rafalską, która uzyskała mandat do Par-
lamentu Europejskiego.

| 05.06.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowe-
go ds. Branży Węgla Brunatnego. W porządku 
obrad zaplanowano wybór przedstawiciela  

pracodawców do Zespołu oraz wybór przed-
stawiciela pracodawców do Komitetu Steru-
jącego do spraw górnictwa węgla brunatne-
go przy Ministrze Energii. Rozmawiano także  
o zaawansowaniu prac związanych z uzyska-
niem koncesji na przedłużenie lub rozpoczę-
cie eksploatacji złóż węgla brunatnego Tu-
rów, Ościsłowo i Złoczew; ustalaniu prawa do 
emerytury dla pracowników Zakładów Górni-
czych Węgla Brunatnego; informacji o sytuacji  
w zakresie spraw pracowniczych w PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
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S.A. - Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB  
Turów; informacji o aktualnej sytuacji w za-
kresie spraw pracowniczych w PAK KWB Ada-
mów S.A. oraz w PAK KWB Konin S.A.

| 05.06.2019 - opublikowano rekomendacje 
dla krajów członkowskich w ramach procedu-
ry zwanej Semestrem Europejskim. Dotyczą 
one polityki gospodarczej i społecznej prowa-
dzonej przez państwa członkowskie. Dla Polski 
zalecono zapewnienie, by stopa wzrostu no-
minalnego publicznych wydatków pierwot-
nych netto nie przekroczyła 4,2 % w 2019 r.,  
co odpowiadałoby rocznej korekcie struktu-
ralnej wynoszącej 0,6 % PKB. Podjęcie działań 
w celu zwiększenia efektywności wydatków 
publicznych, w tym przez reformę procesu 
budżetowego. Ponadto, zalecono podję-
cie działań w celu zwiększenia uczestnictwa  
w rynku pracy, w tym przez poprawę dostępu 
do opieki nad dziećmi i rozwój umiejętności 
przydatnych na rynku pracy, zwłaszcza przez 
wspieranie uczenia się dorosłych, oraz w celu 
likwidacji utrzymujących się przeszkód dla 
bardziej trwałych form zatrudnienia. Zapew-
nienie stabilności i adekwatności systemu 
emerytalnego przez wprowadzenie środków 
służących podwyższeniu rzeczywistego wieku 
przejścia na emeryturę i przez reformę prefe-
rencyjnych systemów emerytalno-rentowych. 

Ostatnia rekomendacja dotyczyła wzmoc-
nienia zdolności gospodarki do innowacji,  
w tym przez wspieranie ściślejszej współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami 
badawczymi. Poprawę otoczenia regulacyj-
nego, w szczególności przez zapewnienie 
skutecznych konsultacji publicznych i spo-
łecznych w procesie legislacyjnym. Ogólnie, 
na temat rekomendacji dla poszczególnych 
krajów wypowiedział się m.in. Luca Visentini, 
Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych. Stwierdził, że nastą-
piło przesunięcie rekomendacji w kierunku in-
westycji, dialogu społecznego, edukacji, szko-
leń i ochrony socjalnej. Podkreślił, że potrzeba 
kontynuacji tej polityki w kolejnych latach. 
Ponadto, zwracał uwagę, że należy zwiększyć 
presję na wzrost płac oraz ich wyrównywanie, 
a także poprawę jakości zatrudnienia. 

| 06-07.06.2019 - w Łące Prudnickiej odbyła 
się druga część projektu „Młody lider związko-
wy gwarancją lepszego jutra”. Organizatorami 
były Rada OPZZ Województwa Opolskiego 
oraz Fundacja im. Friedricha Eberta. Celem 
projektu jest m.in. integracja młodych związ-
kowców i zrozumienie, że ważna działalność 
związkowa to nie tylko szczebel zakładowy, 
ale również ten ponadzakładowy. 

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Branży Węgla Brunatnego, 5.06.2019 r..
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| 07.06.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń spo-
łecznych. Dyskutowano o sprawie rządowe-
go projektu ustawy o zmianie ustawy o PPK, 
a także o wniosku OPZZ dot. zakwalifikowania 
zawodu Strażnika Miejskiego jako formacji 
umundurowanej, w której wykonuje się prace 
o szczególnym charakterze.

| 10.06.2019 - po dziewięciu dniach prote-
stu pracownicy Airbus Poland S.A. postano-
wili zawiesić prowadzony przez nich strajk do  
20 sierpnia 2019 roku. W tym czasie pracodaw-
ca ma odnieść się do postulatów związków 
zawodowych. Pracownicy reprezentowani 

przez związki zawodowe domagają się wyż-
szych wynagrodzeń, godnego traktowania  
i respektowania przepisów prawa w spółce.

| 11.06.2019 - w Gdańsku, w sali BHP odbyła 
się czwarta doroczna konferencja w ramach 
projektu wiodącego School2Work. W tym 
roku skupiano się na zrównoważonych i spój-
nych strategiach dotyczących zapobiegania 
wpadaniu młodzieży z rynku pracy tuż po za-
kończeniu edukacji. Konferencja pozwoliła na 
dyskusję w ramach trzech osi, wokół których 
koncentruje swoją pracę projekt wiodący, 
czyli: ochrona przed zbyt wczesnym opusz-
czaniem systemu edukacji, lepsza koordyna-
cja działań na rzecz młodzieży niepracującej, 
nieuczącej się i nieszkolącej (tzw. NEETs) oraz 
integracji uchodźców. Inicjatywa S2W po-
wstała w ramach Strategii Unii Europejskiej dla 
Rejonu Morza Bałtyckiego. Jej celem jest koor-
dynacja i uzyskanie synergii działań poszcze-
gólnych krajów i organizacji, które zajmują się 
na co dzień wspomnianą tematyką. Charakte-
rystyczne dla S2W jest innowacyjne podejście 
do organizacji spotkań i prac.

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń 
społecznych, 7.06.2019 r.
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| 11.06.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. ochrony zdrowia. Kontynuowano 
dyskusję w sprawie finansowania ochrony 
zdrowia (6% PKB).

| 14.06.2019 - w Warszawie, w siedzibie Szko-
ły Głównej Handlowej, odbyło się seminarium 
pt. „Związki zawodowe – wyzwania, szanse  
i bariery”, zorganizowane przez Katedrę Polity-
ki Publicznej SGH i Federację Związków Zawo-
dowych Pracowników Przemysłu Spożywcze-
go, będącą częścią OPZZ.

| 17.06.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego 
ds. ochrony zdrowia. Tematyka posiedzenia 
dot. sieci szpitali - podsumowania funkcjono-
wania; wykorzystania środków finansowych 
będących w dyspozycji NFZ; sytuacji pracow-
niczej oraz zatrudnienia personelu medycz-
nego w Domach Pomocy Społecznej (w tym 
wynagrodzenia pielęgniarek); sytuacji polskiej 

 transplantologii oraz Narodowego Programu 
Zdrowia.

| 17-18.06.2019 - w Elblągu odbyło się wy-
jazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na 
którym Rada przyjęła stanowisko w sprawie 
nowych form świadczenia pracy a zapewnie-
nia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponad-
to członkowie ROP zapoznali się z materiałem 
przygotowanym przez Państwową Inspekcję 
Pracy i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pań-
stwowy Instytut Badawczy pt. „Programy pro-
filaktyki zagrożeń zdrowia w strategii przedsię-
biorstwa”. W ramach posiedzenia zaplanowana 
była wizytacja zakładu GE Power.

| 21-22.06.2019 - w Ostrowie Pieckowskim 
pod Morągiem odbyła się XXIII Międzyna-
rodowa Spartakiada Przemysłu Spożywcze-
go „Solidarność”. Wśród uczestników, poza 
członkami NSZZ „Solidarność” byli również 
związkowcy z Chorwacji. W zawodach wzięło 
udział około 350 uczestników z 17 zakładów 

Posiedzenie podzespołu RDS ds. ochrony zdrowia, 11.06.2019 r.
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pracy. Rywalizacja odbywała się w 12 konku-
rencjach. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
puchary, medale, dyplomy i nagrody. 

| 24.06.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń 
i świadczeń socjalnych. Omawiano projekty 
ustaw: o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych; o świadczeniach ro-
dzinnych; o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz 
dyskutowano o wspólnym stanowisku stro-
ny pracowników i strony pracodawców Rady  
w sprawie przedmiotowej ustawy.

| 24.06.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagro-
dzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu 
problemowego Rady Dialogu Społecznego 
ds. ubezpieczenia społecznego. Rozmawiano 
o projekcie budżetu państwa na 2020 r. w tym 
prognozowanych wielkościach makroekono-
micznych stanowiących podstawę do opra-
cowania projektu ustawy budżetowej na rok 
2020 oraz o wspólnym stanowisku na temat 
zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji 
emerytur i rent z FUS w 2020 r. zgodnie z art. 
89 ustawy o emeryturach z FUS.

| 25.06.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. polityki gospodarczej 
i rynku pracy. Rozmawiano o wniosku NSZZ 

Połączone posiedzenia Zespołów RDS ds. budżetu, wyna-
grodzeń i świadczeń socjalnych ds. ubezpieczenia społecz-
nego, 24.06.2019 r. 
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Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, 25.06.2019 r.
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„Solidarność” dot. zatrudniania osób niepeł-
nosprawnych w Polsce.

| 25.06.2019 - w Sejmie odbyła się konfe-
rencja „Migracje a sytuacja demograficzna 
Polski”. Inicjatorem wydarzenia była poseł  
Józefa Hrynkiewicz – przewodnicząca Rządo-
wej Rady Ludnościowej. Konferencji towarzy-
szyła wystawa poświęcona tematyce spisów 
powszechnych w Polsce. Podczas konferen-
cji zostały zaprezentowane najważniejsze 
problemy i wyzwania wynikające z migracji,  
w tym jej wpływ na procesy demograficzne, 
politykę społeczną czy sytuację zdrowotną.

| 26-27.06.2019 - w Olsztynie odbyło się po-
siedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Było to pierwsze posiedzenie władz wyko-
nawczych NSZZ „Solidarność” w tym mieście. 
Głównym przedmiotem dyskusji były sprawy 
budżetowe, w tym zwłaszcza podwyżki w sfe-
rze finansów publicznych i płaca minimalna. 
Wiele miejsca poświęcono również polskiej 
polityce wobec zmian klimatu. Omówione 
zostały negocjacje prowadzone w ramach ze-
społów rządowo-związkowych na temat reali-
zacji postulatów zapisanych w ramach „piątki 
Solidarności”. Za korzystne uznano zmiany 
dotyczące wprowadzenia pluralizmu związ-
kowego w służbach mundurowych.

| 27.06.2019 – w Pałacu Prezydenckim odby-
ła się uroczystość powołania pięciu nowych 
członków Rady Dialogu Społecznego. Andrzej 
Duda Prezydent RP powołał w skład Rady Dia-
logu Społecznego następujące osoby: Boże-
nę Borys-Szopę Minister Rodziny, Pracy i Poli-

tyki Społecznej; Elżbietę Witek Minister Spraw  
Wewnętrznych i Administracji; Mariana Bana-
sia Ministra Finansów; Dariusza Piontkowskie-
go Ministra Edukacji Narodowej; Jana Przy-
woźnego Forum Związków Zawodowych.

| 27.06.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. rozwoju dialogu spo-
łecznego oraz członków Grupy roboczej ds. 
europejskiego dialogu społecznego. Rozma-
wiano o Semestrze Europejskim, nowelizacji 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz 
na temat inicjatyw własnych (jak konferencje, 
warsztaty i inne), dotyczących dialogu spo-
łecznego.

| 27.06.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. Krajowej Administracji Skarbowej. 
Tematyka spotkania dot. czasu pracy urzędów 
w KAS, a czasu obsługi interesantów; proble-
mu z wynagrodzeniami byłych pracowników 
Urzędów Kontroli Skarbowej oraz organizacji 
pracy w urzędach skarbowych w okresie akcji 
zeznań.

Powołanie nowych członków Rady Dialogu Społecznego, 
27.06.2019 r. 
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