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| 01.07.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Spo-
łecznego. Tematyka posiedzenia dot. skie-
rowania do głosowania projektu uchwały 
w sprawie wspólnie uzgodnionych założeń 
Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifi-
kacji oraz uchwały w sprawie przedłużającego 
się kryzysu społecznego w związku z sytuacją  
w oświacie. Dyskutowano na temat plurali-
zmu związkowego w służbach mundurowych 

oraz „Zasad skoordynowanego włączania się 
polskich partnerów społecznych w Semestr 
Europejski”.

| 01.07.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Plenarne Rady Dialogu Społeczne-
go, którego tematami były: założenia projektu 
budżetu państwa na 2020 r., pluralizm związ-
kowy oraz waloryzacja emerytur i rent z FUS. 
Obrady Rady poprzedziła uroczystość nada-
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nia jednej z sal konferencyjnych w Centrum 
Partnerstwa Społecznego „Dialog” imienia 
Jana Guza, Przewodniczącego Ogólnopol-
skiego Porozumienia Związków Zawodowych 
w latach 2004-2019, Wiceprzewodniczącego 
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Go-
spodarczych w latach 2004-2016 oraz Wice-
przewodniczącego Rady Dialogu Społeczne-
go w latach 2015-2019. 

| 01.07.2019 – w Nowym Domu Poselskim 
odbyło się seminarium eksperckie pt. „Polityka 
Senioralna 2030 – wyzwania i rekomendacje”. 
Organizatorem seminarium był Parlamentar-
ny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Celem spotkania było poddanie wszechstron-
nej diagnozie wyzwań polityki senioralnej 
w starzejącym się społeczeństwie oraz wy-

znaczenie obszarów aktywności polityk pu-
blicznych w perspektywie kolejnej dekady. 
Ponadto ambicją organizatorów było przed-
stawienie założeń i propozycji niezbędnych 
rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finan-
sowych dotyczących osób starszych w Polsce.

| 02.07.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżo-
wego ds. Branży Energetycznej. Rozmawiano  
o rozporządzeniu BHP; utworzeniu związku 
pracodawców; sytuacji finansowej grup ener-
getycznych w aspekcie uregulowań praw-
nych związanych z cenami energii; wynagro-
dzenia pracowników w relacji do uregulowań 
taryfowych.

| 04.07.2019 - Sejm przyjął rządowy projekt 
ustawy o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, ustawy o świad-
czeniach rodzinnych oraz ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. Ustawa wprowadziła 
zerowy podatek PIT od przychodów z pracy 
oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osią-
ganych przez osoby do 26. roku życia - do 
wysokości nie przekraczającej w roku podat-
kowym 85 528 zł. 

Nadanie sali F im. Jana Guza, 1.07.2019 r.

Posiedzenie TZB ds. Branży Energetycznej, 2.07.2019 r.
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| 04.07.2019 - zawarte zostało porozumie-
nie pomiędzy pracownikami sądownictwa  
i prokuratury reprezentowanymi przez związ-
ki zawodowe, a resortem sprawiedliwości 
na temat wzrostu płac o 450 zł na etat od 
października 2019 r. oraz o kolejne 450 zł od 
stycznia 2020 roku. Porozumienie zakończyło 
trwający od 7 maja br., protest prowadzony  
w miasteczku namiotowym przed gmachem 
resortu. Podwyżki obejmą pracowników są-

dów i prokuratury niebędących sędziami. 
Chodzi m.in. o urzędników, asystentów, spe-
cjalistów i inne grupy pracownicze. 

| 09.07.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. ochrony zdrowia. Dyskutowano nad 
raportem Najwyższej Izby Kontroli pt. „System 
ochrony zdrowia w Polsce - stan obecny i po-
żądane kierunki zmian”, a także nad zjawiskami 
i mechanizmami w finansowaniu, które budzą 
niepokój partnerów społecznych.

| 10.07.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po- 
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. budżetu, wynagro-
dzeń i świadczeń socjalnych. Kontynuowano 
dyskusję na temat założeń projektu budżetu  
państwa na 2020 r., a także poruszono m.in. te- 
mat wypracowania projektu wspólnego sta- 

Porozumienie pomiędzy pracownikami sądownictwa i pro-
kuratury, 4.07.2019 r.
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nowiska strony pracowników i pracodawców 
Rady w sprawie założeń projektu budżetu 
państwa na rok 2020.

| 10.07.2019 - w Ministerstwie Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się 
posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżo-
wego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. 
Rozmawiano o podatkach dochodowych 
(PIT) oraz ubezpieczeniach społecznych ma-
rynarzy zamieszkałych na terenie Rzeczypo-
spolitej Polskiej; pracy na statkach rybackich  
i aktualnego stanu prac nad projektem; ra-
tyfikacji poprawek do MLC 2006 przyjętych 
przez MOP w 2016 i 2018 roku, a także sytuacji  
w SAR. Ponadto poruszono temat umowy po-
między Polską i Norwegią w zakresie ubezpie-
czenia społecznego marynarzy zatrudnianych 
na statkach NIS, a także zaliczania czasu pracy 
marynarzy i rybaków pływających na statkach 
pod obcą banderą do czasu pracy w szcze-
gólnych warunkach lub prac o szczególnym 
charakterze.

| 17.07.2019 – ruszyła kampania komunika-
cyjna Business Centre Club pod patronatem 
Krajowej Administracji Skarbowej dot. szarej 
strefy wyrobów tytoniowych. Kampania ma 
pokazać konsekwencje nielegalnego pro-

dukowania, dystrybucji i nabywania wyro-
bów tytoniowych dla całego społeczeństwa 
obejmując swoim zasięgiem województwa,  
w których udział nielegalnych wyrobów tyto-
niowych jest największy.

| 17.07.2019 - w centrum magazynowym 
Amazon w Sosnowcu rozpoczęło się re-
ferendum strajkowe wśród pracowników.  
Wydarzeniu towarzyszyła akcja protestacyj-
na z udziałem pracowników Amazona oraz 
związkowców z innych zakładów i branż. 
Rozpoczęcie referendum jest wyrazem nie-
zadowolenia pracowników z postępu spo-
ru zbiorowego i braku dialogu społecznego  
z zarządem firmy w Polsce. Wśród postulatów 
związków zawodowych są m.in. podniesienie 
stawek godzinowych do 25 zł netto za godzi-
nę, zmniejszenia norm wydajnościowych, sta-
bilność zatrudnienia, zastąpienie umów cza-
sowych umowami o pracę oraz zaprzestanie 
zatrudniania przez agencje pracy. Głosowanie 
zaplanowano do września. Związkowcy będą 
przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi 
zakładami Amazona. Aby referendum było 
ważne musi w nim wziąć udział co najmniej 
50 proc. pracowników firmy. Związki zawodo-
we będą mogły rozpocząć strajk, jeśli za taką 
formą protestu opowie się większość głosu-
jących. Amazon to amerykański koncern pro-
wadzący największą na świecie sieć sprzedaży 
wysyłkowej zatrudnia w Polsce bezpośrednio 
ok. 16 tys. pracowników oraz kolejne kilka tys. 
za pośrednictwem firm zewnętrznych.

| 18.07.2019 - w siedzibie Okręgowej Inspek-
cji Pracy w Warszawie, odbyło się uroczyste 
wyróżnienie laureatów konkursu wojewódz-
kiego na Najlepszego Społecznego Inspektora 

Posiedzenie Zespołów RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świad-
czeń socjalnych, 10.07.2019 r.
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Pracy. Zwycięzcą został Paweł Zdrojewski za-
kładowy społeczny inspektor pracy w PKN Or-
len. Drugie miejsce zajął Marian Rębała – spo-
łeczny zakładowy inspektor pracy w Ardagh 
Glass S.A. w Wyszkowie. List do uczestników 
spotkania skierował Główny Inspektor Pracy, 
Wiesław Łyszczek. Wspomniał w nim o pod-
jęciu decyzji o rozszerzeniu konkursu także na 
poziom krajowy. W konkursie ogólnopolskim 
weźmie udział w sumie 30 osób ze wszystkich 
województw.

| 19.07.2019 - Sejm uchwalił ustawę o zmia-
nie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. Projekt dotyczy rozszerzenia kata-
logu składników wynagrodzenia, które nie 
są uwzględniane przy obliczaniu wysokości 
wynagrodzenia minimalnego za pracę, o do-
datek za staż pracy. Nowelizacja zakłada wyłą-
czenie dodatku stażowego z obliczania płacy 
minimalnej od 1 stycznia 2020 roku. Celem 
projektu było usunięcie sytuacji, w której oso-
by z długim stażem pracy otrzymują wynagro-
dzenie niższe niż pracownicy nowi. Wyłącze-
nie tzw. „stażowego” było postulatem NSZZ 

„Solidarności” w ramach „piątki Solidarności”.

| 19.07.2019 - Sejm przyjął ustawę o zmianie 
ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, która wprowadza nowe cia-
ło doradcze Przewodniczącego Komitetu do 
spraw Pożytku Publicznego - Radę Dialogu  
z Młodym Pokoleniem. Rada będzie głównym 
gremium odpowiedzialnym za inicjowanie  
i opiniowanie działań rządu dotyczących mło-
dych osób.

| 22.07.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. polityki gospodarczej 
i rynku pracy. Omawiano aktualną kondycję 
przemysłu hutniczego na przykładzie sytuacji 
w spółce Arcelor Mittal Poland S.A.; rządowy 
projekt ustawy o systemie rekompensat dla 
sektorów energochłonnych, a także projekt 
uchwały w sprawie rekomendacji rozpoczę-
cia prac nad zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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| 22.07.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowe-
go ds. ochrony zdrowia. Dyskutowano m.in. 
o informacji NFZ na temat wykorzystania 
środków finansowych będących w dyspo-
zycji NFZ, informacji NFZ na temat projektu 
planu finansowego NFZ na 2020 r.; informacji 
NFZ na temat kosztów wszystkich współczyn-
ników korygujących w roku 2019 i planach 
(szacunkach) w tym zakresie na 2020 r.; infor-
macji Ministerstwa Zdrowia na temat efektów 
funkcjonowania pilotażu sieci onkologicznej 
i ewentualnego jego rozszerzenia o kolejne 
podmioty, województwa.

| 24.07.2019 - w Dąbrowie Górniczej, pod 
siedzibą Arcelor Mittal Poland odbyła się 
demonstracja blisko 1000 osób. Dotyczyła 
obaw pracowników związanych z planowa-
nym wygaszaniem wielkiego pieca i stalowni  
w krakowskiej hucie. Związkowcy zapowie-
dzieli kolejne akcje protestacyjne, jeśli nie 
dojdzie do wycofania decyzji o czasowym 
wyłączeniu części surowcowej w krakow-
skiej hucie należącej do koncernu. Podkre-
ślano również, że przedsiębiorstwa z sektora 
hutniczego działające w Polsce, borykają się  
z kosztami związanymi z unijną polityką klima-
tyczno-energetyczną i muszą mierzyć się z im-
portem stali z państw spoza UE. Następnego 
dnia, 25.07.2019, w komunikacie opublikowa-
nym w serwisie internetowym ArcelorMittal 
Poland, firma poinformowała, że postanowi-
ła odroczyć tymczasowe wstrzymanie pracy 
wielkiego pieca i stalowni w Krakowie, aby 
„ponownie ocenić całą sytuację”. 

| 25.07.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Zespołu problemowego Rady  

Dialogu Społecznego ds. prawa pracy. Konty-
nuowano dyskusję w sprawie porozumienia 
ramowego europejskich partnerów społecz-
nych dotyczącą aktywnego starzenia i podej-
ścia międzypokoleniowego z dnia 8 marca 
2017 r. oraz dyskusję w sprawie materiału opra-
cowanego przez NSZZ „Solidarność” - Zasady 
dobrej współpracy w zakresie wstępu przed-
stawicieli związków zawodowych na teren 
zakładu pracy oraz prowadzenia działalności 
informacyjnej partnerów społecznych Rady 
Dialogu Społecznego. Ponadto poruszono te-
mat kryteriów wpisu na listę mediatorów. 

| 25.07.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowe-
go ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. 
Podczas spotkania rozmawiano o sytuacji  
w sektorze górnictwa węgla kamiennego, 
funkcjonowaniu sektora węglowego w kon-
tekście wyzwań klimatycznych oraz realizacji 
Programu dla sektora górnictwa węgla ka-
miennego.

| 25.07.2019 - w Ministerstwie Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się 
posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżo-
wego ds. prowadzenia dialogu społecznego 

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy, 
25.07.2019 r.
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 w sektorze portów morskich. Rozmawia-
noo regulaminie Zespołu, przyjętego w dniu  
26 listopada 2018 r.; nowelizacji ustawy o por-
tach morskich - informacja strony pracow-
niczej; postępach pracy grupy roboczej do 
spraw ujednolicenia uprawnień, a także spo-
rach zbiorowych dot. wykonywania prac prze-
ładunkowych przez firmy zewnętrzne.

| 30.07.2019 - przed siedzibą Grupy Kapitało-
wej Węglokoks w Katowicach odbyła się pikie-
ta, w której wzięło udział około 300 osób. Akcję 

zorganizowały związki zawodowe działające 
w należącej do Grupy Hucie Pokój w Rudzie 
Śląskiej. Protestujący domagali się gwarancji 
dotyczących utrzymania produkcji w hucie. 
Związkowcy przekazali zarządowi Węglokok-
su petycję, w której domagają się podjęcia 
natychmiastowych działań naprawczych, 
umożliwiających funkcjonowanie i dalszy 
rozwój zakładu. Prezes Węglokoksu zapewnił,  
że do 2 sierpnia wypracowane zostanie poro-
zumienie gwarantujące utrzymanie produkcji  
w Hucie Pokój.

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, 25.07.2019 r.


