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| 02.09.2019 - w Tokio odbyło się posie-
dzenie L20, czyli szczyt dwudziestu mini-
strów zatrudnienia i pracy najbardziej za-
możnych państw świata. Zdecydowano 
o zawężeniu prac w zakresie zatrudnienia  
w ramach G20 do takich tematów jak starze-
nie się społeczeństw, zmiana demograficzna 
i równość płci. Decyzja rozczarowała świat 
związków zawodowych. Sekretarz General-
na Międzynarodowej Konfederacji Związków 
Zawodowych Sharan Burrow stwierdziła,  
że tak wąskie określenie agendy jest błędem. 
Jej zdaniem, należy dążyć do realizacji szero-
kiej listy postulatów, które wynikają z takich 
dokumentów jak Deklaracja MOP z okazji 
100-lecia tej organizacji, czy też Agendy 2030 
na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz reko-
mendacji OECD dotyczących niestandardo-
wych form pracy. 

| 11.09.2019 – w Europejskim Komitecie Eko-
nomiczno-Społecznym w Brukseli odbyło się 
spotkanie związków branżowych Konfederacji 
Lewiatan z europarlamentarzystami. Podczas 
spotkania zostały przedstawione prezentacje 

firm, dotyczące specyfiki ich działalności oraz 
największych wyzwań związanych z legislacją 
w UE, które będą przedmiotem prac w PE.

| 11-12.09.2019 – w Brukseli odbyła się co-
roczna konferencja na temat Europejskich 
Rad Zakładowych organizowana przez Euro-
pejską Konfederacją Związków Zawodowych. 
Hasłem przewodnim dla tegorocznej edycji 
było „mocniejsze Europejskie Rady Zakłado-
we dla większej demokracji w miejscu pracy”. 
Uczestniczyło w niej ponad 130 członków ERZ 
i ekspertów związkowych. W czasie wydarze-
nia omawiano stan ERZ w poszczególnych 
krajach. Jedną z głównych konkluzji była po-
trzeba pilnych zmian w obecnie obowiązu-
jącej Dyrektywie 2009/38/WE, która reguluje 
ERZ w celu zapewnienia jej funkcjonalności. 
Mówiono również o roli ERZ wobec wyzwań 
związanych z cyfryzacją oraz przechodzeniem 
do gospodarki niskoemisyjnej. 

| 12.09.2019 – w Brukseli odbył się 1. Świa-
towy Szczyt Szczepień, zorganizowany przez 
Komisję Europejską i Światową Organizację 
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Zdrowia (WHO), który poświęcony był promo-
cji wiedzy o szczepieniach oraz powstrzymy-
waniu w ten sposób chorób w skali globalnej.

| 16.09.2019 – Unia Europejska przeznaczy 
676 mln euro na poprawę infrastruktury kole-
jowej i drogowej w Polsce. Komisja Europej-
ska przyjęła trzy duże projekty w ramach po-
lityki spójności, pozwalające na modernizację 
oraz poprawę bezpieczeństwa przy jednocze-
snym zmniejszeniu kosztów i skróceniu czasu 
podróży. Unowocześniony zostanie system 
komunikacji, przebudowana linia kolejowa na 
Śląsku oraz powstanie obwodnica Nowego 
Miasta Lubawskiego.

| 17.09.2019 – w Wilnie premier Mateusz 
Morawiecki spotkał się z litewskim premierem 
Sauliusem Skvernelisem. Głównymi tematami 
rozmowy były bezpieczeństwo, w tym ener-
getyczne, i współpraca wojskowa oraz kwe-
stie współpracy w ramach UE, w tym ws. przy-
szłego budżetu czy dopłat bezpośrednich dla 
rolników.

| 20.09.2019 - w ponad 150 państwach 
świata młodzież zorganizowała wielki protest 

przeciw zmianom klimatycznym i biernej jej 
zdaniem postawie wielu rządów. W Polsce 
protesty odbyły się w ok. 60 miastach.

| 23.09.2019 – upadło największe biuro po-
dróży na świecie – brytyjska spółka „Thomas 
Cook”. Wycieczki wykupiło w tym biurze po-
nad 600 tys. ludzi, w tym 150 tys. Brytyjczyków. 
Dużą część z nich awaryjnie sprowadzano do 
domu z niemal całego świata.

| 23.09.2019 - Prezydenci Polski Andrzej 
Duda i USA Donald Trump podczas spotkania 
w Nowym Jorku podpisali wspólną deklarację 
dotyczącą pogłębiania współpracy obronnej. 

| 24.09.2019 – w Zagrzebiu, w czasie kon-
ferencji prasowej, Sekretarz Generalny Euro-
pejskiej Konfederacji Związków Zawodowych 
Luca Visentini zapowiedział działania związ-
kowe wymierzone przeciwko zapowiedziom 
podwyższania wieku emerytalnego w krajach 
UE. Jego zdaniem tego rodzaju zapowiedzi, 
których uzasadnieniem ma być potrzeba  
utrzymania równowagi systemów emerytal-
nych w związku z wydłużaniem się długości 
życia, jest „niesprawiedliwe i nieskuteczne”. 

Spotkanie związków branżowych Konfederacji Lewiatan z europarlamentarzystami, 11.09.2019 r.
źródło:  www.konfederacjalewiatan.pl
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Briefing prasowy towarzyszył konferencji na 
temat wydłużania wieku emerytalnego. Miej-
sce nie było przypadkowe, ponieważ w Chor-
wacji w ostatnim czasie zdecydowano się na 
podniesienie wieku emerytalnego z 65. do 
67. lat. W czasie konferencji zwracano uwagę 
na to, że podnoszenie wieku emerytalnego 
zwiększa nierówności społeczne i zwiększa 
koszty utrzymania systemów emerytalnych. 
EKZZ zaproponował także działania, które 
sprzyjałyby równowadze systemów emerytal-
nych:
- zapewnienie, że ludzie przez całe swoje ży-
cie zawodowe będą opłacać odpowiednie 
składki do systemu, poprzez aktywną politykę 
rynku pracy oraz zapewnienie pracownikom 
bezpiecznych umów o pracę. 
- zapewnienie wpływu składek emerytalnych 
na odpowiednim poziomie poprzez podnie-
sienie wynagrodzeń w drodze rokowań zbio-
rowych.
- zapewnienie, by wszyscy wpłacali składki do 
systemu emerytalno-rentowego i systemu 

zabezpieczenia społecznego poprzez zwal-
czanie zjawiska uchylania się od płacenia po-
datków.

| 24-25.09.2019 – w Nowym Jorku odbył się 
Szczyt ONZ poświęcony Celom Zrównoważo-
nego Rozwoju. Przywódcy państw-członków 
ONZ potwierdzili w trakcie Szczytu, że popie-
rają wizję transformacji zawartą w Agendzie 
2030. Stwierdzili również, że postęp jest zbyt 
wolny i rozpoczęli kampanię, której celem 
ma być przyspieszenie implementacji celów 
w następnej dekadzie. W czasie Szczytu głos 
zabrała m.in. Sekretarz Generalna Międzynaro-
dowej Konfederacji Związków Zawodowych 
Sharan Burrow. Wzywała przywódców państw 
do tego, by rozpoczęli prace nad Nową Umo-
wą Społeczną, która będzie uwzględniała 
Cele Agendy 2030. Drogą do realizacji Stra-
tegii winien być dialog społeczny, w którym 
wszystkie strony są równe. Zdaniem Burrow 
podstawą do pracy powinna być Deklaracja  
z okazji 100-lecia MOP, w której przypomi-

Spotkanie Prezydenta A.Dudy z Prezydentem D. Trumpem, 23.09.2019 r.
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na się o takich fundamentalnych prawach 
pracowniczych jak możliwość zrzeszania się 
i udziału w rokowaniach zbiorowych, ochro-
ny przed dyskryminacją, przymusem pracy  
i pracą dzieci. Deklaracja uwzględnia również 
prawo do bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy i zwraca uwagę na konieczność 
zapewnienia odpowiedniej płacy minimal-
nej i górnych limitów dotyczących godzin 
pracy. Wzywa także do zapewnienia ochro-
ny socjalnej dla wszystkich. Agenda na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 została przy-
jęta przez przywódców państw ONZ w dniu  
25 września 2015 r., w tym przez Polskę. Okre-
ślono w niej ambitny plan służący poprawie 
życia ludzi w każdym miejscu na świecie.  
Ma uniwersalny charakter. Na Agendę skła-
da się 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. 
Szczególne znaczenie dla ruchu związkowego 
ma Zrównoważony Gol numer 8, który doty-
czy godnej pracy i zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego. MKZZ prowadzi kampanię 
#TimeFor8, która ma na celu promowanie re-
alizacji celu numer 8 na całym świecie. 

| 30.09.2019 – Sekretarz Generalny Europej-
skiej Konfederacji Związków Zawodowych, 
Luca Visentini, skierował do kandydatki na 
Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursu-
li van der Leyen pismo ws. zapowiedzianej 
polityki w zakresie legislacji „jeden za jeden”, 

która oznacza, że każdemu nowemu projek-
towi prawnemu ma towarzyszyć wskazanie 
jednego projektu, który zostanie wycofany  
z obiegu. Sekretarz Generalny wyraził za- 
niepokojenie zapowiedzianą polityką. W jego 
opinii zagraża ona inicjatywom związanym  
z polityką społeczną na poziomie unijnym. 
Tym bardziej, że kwestie społeczne zostały 
uznane za jeden z priorytetów nowej Komisji. 
Uznał tego rodzaju działania za „środek jawnie 
deregulacyjny”. Wezwał Komisję do tego, by 
każdorazowo oceniała poszczególne działa-
nia uwzględniając korzyści dla społeczeństwa 
i inwestycje, które należy zrealizować na rzecz 
rozwiązania problemu, a nie tylko poprzez 
ocenę kosztów, które może to nieść dla bizne-
su. Kończąc list, Luca Visentini wezwał w imie-
niu EKZZ nową Komisję do tego, by ta skupiła 
się na potrzebach Europy i świata pracy, a nie 
na arbitralnych celach legislacyjnych.

| 30.09.2019 - Komisja Europejska opubli-
kowała, równolegle do odbywającego się 
2. Europejskiego Szczytu Edukacji, Monitor 
Kształcenia i Szkolenia z 2019 r. W tegorocz-
nym wydaniu przeanalizowano sposób, w jaki 
kształcenie i szkolenie ewoluują w Unii Euro-
pejskiej i jej państwach członkowskich. Moni-
tor z 2019 r. pokazuje postępy w realizacji waż-
nych unijnych celów w zakresie kształcenia  
i szkolenia.

Konferencja prasowa Sekretarza Generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, 24.09.2019 r.
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