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| 06.08.2019 - Prezydent RP Andrzej Duda 
złożył podpis pod ustawą wprowadzającą plu-
ralizm związkowy w Policji, Straży Granicznej 
oraz w Służbie Więziennej. Zgodnie z jej posta- 
nowieniami, po dwóch miesiącach od dnia 
ogłoszenia funkcjonariusze będą mogli do-
wolnie wybierać do jakiego związku zawodo-
wego chcą należeć, tym samym rezygnując  
z narzuconego odgórnie monizmu związkowe-
go. Ustawa realizuje normy prawa międzyna- 
rodowego w zakresie prawa do zrzeszania się. 

| 13.08.2019 - Rada Ministrów przyjęła roz-
porządzenie zmieniające rozporządzenie  
w sprawie przygotowania zawodowego mło-
docianych i ich wynagradzania, przedłożone 
przez ministra rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej. Istotną zmianą w rozporządzeniu jest 
podwyższenie o 1 punkt proc. wynagrodzenia 
młodocianych pracowników odbywających 
przygotowanie zawodowe w formie nauki 
zawodu. W przypadku przyuczenia wynagro-
dzenie pozostaje bez zmian.

| 15.08.2019 - w Gdańsku, Sopocie i Gdyni 

odbyła się jubileuszowa, 25. edycja ORLEN 
Maratonu „Solidarności”. Meta maratonu znaj-
dowała się pod fontanną Neptuna na Długim 
Targu. Maraton służy oddaniu hołdu poległym 
stoczniowcom w Grudniu 1970 roku oraz 
strajkującym w Sierpniu 1980 roku. Inspiracją 
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dla Maratonu byli kurierzy, którzy przenosili 
meldunki między stoczniami Gdańska i Gdyni, 
dlatego bieg prowadzi przez całe Trójmiasto. 

| 17-18.08.2019 - w Zakopanem obyła się 
XI edycja konkursu w skokach narciarskich  
o Puchar Solidarności. W tym roku wydarze-
nie zostało wpisane w kalendarz Letniej GP 
w skokach narciarskich, a więc najwyższy po-
ziom zawodów w tej dyscyplinie. Zawody in-
dywidualne wygrał Kamil Stoch. W konkursie 
drużynowym najlepsza była reprezentacja Ja-
ponii.

| 20.08.2019 – w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowe-
go ds. Społecznych Warunków Restruktury-
zacji Hutnictwa. W harmonogramie spotkania 
zaplanowano m.in. omówienie sytuacji w wy-
branych hutach; kierunki europejskiej polityki 
handlowej w zakresie przemysłu hutniczego; 

problematykę kosztów energii elektrycznej 
oraz kwestie dot. ochrony środowiska.

| 22.08.2019 - w Sejmie odbyło się posiedze-
nie plenarne Rady Ochrony Pracy, na którym 
Rada przyjęła stanowisko w sprawie sprawoz-
dania z działalności Państwowej Inspekcji Pra-
cy w 2018 r.

| 22.08.2019 - dla siedmiu na dziesięciu Po-
laków wystarczającą zachętę do zakupu da-
nego produktu stanowi to, że pochodzi on 
z Polski. Aby ułatwić konsumentom identy-
fikację produktów wytworzonych z polskich 
surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju Wsi opracowano znak „Produkt polski”. 
Odnosi się on do produktów, które muszą 
być wyprodukowane z surowców wytworzo-
nych na terenie Polski z tym, że w produktach 
przetworzonych dopuszcza się użycie impor-
towanych składników (np. przypraw, bakalii)  
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w ilości do 25 proc. masy tych produktów, 
pod warunkiem że składniki takie nie są wy-
twarzane w kraju.

| 22.08.2019 – w Warszawie, wicemini-
ster Kazimierz Kuberski, MRPiPS, spotkał się  
z Christiną Goyer, przedstawicielką Wysokiego  
Komisarza Narodów Zjednoczonych UNHCR  
na Polskę. Podczas spotkania rozmawiano  
o możliwości współpracy i wspólnych dzia-
łań w zakresie integracji oraz przeciwdziałania 
przemocy wśród uchodźców w Polsce.

| 27.08.2019 - akcja Caritas „Tornister pełen 
uśmiechów” to wyprawki szkolne dla dzieci  
z mniej zamożnych rodzin. W tym roku pleca-
ki z przyborami przygotowali minister Bożena 

Borys-Szopa wraz z wiceministrami: Stanisła-
wem Szwedem i Krzysztofem Michałkiewi-
czem.

| 27.08.2019 - GUS podał liczebność organi-
zacji pracodawców i związków zawodowych 
w 2018 r., według których około 400 aktyw-
nych organizacji pracodawców zrzeszało  
19,1 tys. członków (o 2,4 proc. więcej niż  
w 2014 r.). Natomiast do 12,5 tys. związków 
zawodowych należało łącznie 1,5 mln osób  
(o 1,1 proc. mniej niż w 2014 r.). Najwięk-
sza część członków związków zawodowych  
(23,2 proc.) pracowała w edukacji, z kolei pra-
codawcy należący do organizacji pracodaw-
ców zajmowali się opieką zdrowotną i pomo-
cą społeczną (18,5 proc.).

| 28.08.2019 – w Warszawie odbyły się szóste 
polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe. 
Rozmowom przewodniczyli szefowie rządów 
obu państw: Mateusz Morawiecki i Andrej 
Babiš. Przedmiotem rozmów były relacje 
dwustronne, współpraca w regionie, aktual-
ne kwestie z agendy UE oraz polityka bezpie-Akcja Caritas „Tornister pełen uśmiechów”, 27.08.2019 r.
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czeństwa. W konsultacjach wzięli udział mi-
nister Bożena Borys-Szopa oraz wiceminister 
Kazimierz Kuberski; stronę czeską reprezento-
wała Jana Maláčová, minister pracy i polityki 
społecznej. Jednym z tematów było stawienie 
czoła wyzwaniom demograficznym.

| 29-30.08.2019 - w Gdańsku miały miej-
sce obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”, głównego organu władzy wykonaw-
czej Związku. W czasie obrad przedstawiono 
informacje na temat stanu prac nad istotny-
mi dla NSZZ „Solidarność” sprawami. Wśród 
poruszonych kwestii pojawiły się: pluralizm  
w służbach mundurowych, wzrost płacy mini-
malnej, emerytury stażowe oraz stan negocja-
cji w innych punktach tzw. piątki Solidarności. 
Omówiono również efekty nowelizacji proce-

dury cywilnej, która zapewnia, że w przypad-
ku nieuprawnionego zwolnienia pracownika 
i decyzji sądu o przywróceniu do pracy, pra-
cownik będzie mógł wrócić do pracy nie cze-
kając na wyniki odwołania. Zwiększa to ochro-
nę m.in. działaczy związkowych.

| 31.08.2019 - w Gdańsku odbyły się uroczy-
stości z okazji 39. rocznicy strajków i podpi-
sania Porozumień Sierpniowych. Wraz z nimi 
narodził się związek zawodowy „Solidarność”. 
W czasie obchodów złożono kwiaty pod po-
mnikiem A. Walentynowicz, odbyła się msza 
w Bazylice św. Brygidy oraz nastąpiło złożenie 
kwiatów przy bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe, 28.08.2019 r. 
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