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| 03-05.09.2019 – pod hasłem „Europa ju-
tra. Silna, czyli jaka?” odbyło się XXIX Forum 
Ekonomiczne w Krynicy Zdroju. Podczas 
pierwszego dnia wiceminister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Kazimierz Kuberski mówił 
m.in. o aktywizacji zawodowej osób starszych 
oraz wyzwaniach związanych z demografią. 
Podczas trzeciego dnia, który odbył się pod 
hasłem „Europa jutra. Silna, czyli jaka?”, wice-
ministrowie rodziny, pracy i polityki społecz- 

nej Stanisław Szwed i Krzysztof Michałkiewicz 
mówili m.in. o tym, czy dojrzewamy do rynku 
pracownika 50+ i pracownika niepełnospraw-
nego oraz o migracji zarobkowej.

| 04-06.09.2019 – w Zakopanem odbyło się 
Forum Młodych NSZZ „Solidarność”, w którym 
udział wzięło blisko 70 młodych członków 
tego Związku. W czasie wielu debat i dyskusji 
poruszono takie tematy jak uzwiązkowienie  
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w korporacjach międzynarodowych, współ-
praca związkowa ponad granicami, czy 
też wizerunek NSZZ „Solidarność”. Młodzi 
związkowcy mówili o tym, że chcieliby mieć 
większy wpływ na funkcjonowanie Związku. 
Zwracali też uwagę na bariery biurokratycz-
ne dla efektywnej pracy związkowej. Forum 
zakończyło przyjęcie manifestu dotyczące-
go sprawiedliwego rynku pracy, w którym 
młodzi członkowie „Solidarności” postulują 
zwiększenie wysiłków na rzecz poprawy ja-
kości zatrudnienia, podniesienie wynagro-
dzeń, budowanie solidarności międzypoko-
leniowej, działań zwiększających wysokość 
emerytur, edukacji dostosowanej do potrzeb 
rynku pracy, w tym wiedzy na temat praw 
pracowniczych i związków zawodowych 
oraz lepszego dostępu do usług publicznych. 
W debacie uczestniczyli członkowie władz 
Związku z przewodniczącym Piotrem Dudą, 
zastępcą przewodniczącego Tadeuszem 
Majchrowiczem, sekretarzem Ewą Zydorek  
i szefem Zarządu Regionu Wielkopolska Jaro-
sławem Lange. Gościem Forum był również 
Mirosław Przewoźnik, zastępca dyrektora De-
partamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodzi-
ny Pracy i Polityki Społecznej.

| 05.09.2019 – w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń 
i świadczeń socjalnych. Dyskutowano na te-
mat projektu „ustawy budżetowej na 2020 r.”, 
w tym o ewentualnym wypracowaniu pro-
jektu wspólnego stanowiska strony pracow-
ników i strony pracodawców Rady w sprawie 
projektu.

| 10.09.2019 – w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. ochrony zdrowia. Kontynuowano 
dyskusję nad raportem Najwyższej Izby Kon- 
troli pt.: „System ochrony zdrowia w Polsce - 
stan obecny i pożądane kierunki zmian”  

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagro-
dzeń i świadczeń socjalnych, 5.09.2019 r. 

II Forum Młodych NSZZ „Solidarność”, 4-6.09.2019 r. 
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w kontekście strategii w ochronie zdrowia 
oraz danych i rejestrów medycznych. Ponad-
to Pracodawcy RP przedstawili prezentację 
dot. projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

| 10.09.2019 – Rząd przyjął rozporządzenie  
w sprawie wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę oraz wysokości minimalnej 
stawki godzinowej w 2020 r. Od nowego roku 
płaca minimalna wyniesie 2600 zł. Oznacza to 
wzrost o 350 zł, czyli o 15,6 proc. w stosunku 
do 2019 r. Tym samym minimalne wynagro-
dzenie będzie stanowić 49,7 proc. prognozo-
wanego przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej na 2020 r., co oznacza,  
że dojdzie do niemal pełnej realizacji postu-
latów związkowych, by wynagrodzenie mini-
malne odpowiadało połowie przeciętnego.  
W ślad za wzrostem płacy minimalnej, wzro-
śnie także minimalna stawka godzinowa i bę-
dzie wynosiła w 2020 roku 17 zł.

| 11.09.2019 – Sejm uchwalił zmianę ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach służących re-
alizacji ustawy budżetowej na rok 2019, usta-

wy o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.  
Dokonano w niej „odmrożenia” wskaźnika na-
liczania funduszu świadczeń socjalnych w taki 
sposób, że podstawą naliczenia będzie prze-
ciętne wynagrodzenie z drugiej połowy roku 
2014. To efekt negocjacji „Solidarności” z Rzą-
dem. Związek uznaje to za zmianę w dobrym 
kierunku. Zgodnie z ustawą wskaźnik nalicza-
nia zakładowego funduszu socjalnego określa 
się w odniesieniu do przeciętnego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej. Powinien 
być corocznie waloryzowany, jednak przez  
8 lat był zamrożony na poziomie 2012 r. 

| 12.09.2019 – w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego Krajowej Administracji Skarbowej, pod-
czas którego rozmawiano o zmianach zasad 
przyznawania dodatków kontrolerskich, mo-
dernizacji Krajowej Administracji Skarbowej 
oraz projektach rozporządzeń Rady Ministrów -  
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej sta-
nowiącej przeciętne uposażenie funkcjona-
riuszy Służby Celno-Skarbowej oraz w sprawie 

Posiedzenie Podzespołu RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej, 12.09.2019 r.
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zasad wynagradzania pracowników niebędą-
cych członkami korpusu służby cywilnej za-
trudnionych w urzędach administracji rządo-
wej i pracowników innych jednostek.

| 13.09.2019 – w Warszawie, w siedzibie Kon-
federacji Lewiatan odbyło się spotkanie z prof. 
Gertrudą Uścińską, prezesem Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Poruszane były kwestie 
bieżących działań realizowanych przez ZUS, 
współpracy z pracodawcami, przyszłych pro-
jektów.

| 16.09.2019 – wystartowała nowa kampania 
MRPiPS #4lataPlus, w ramach której, w oknach 
budynku ministerstwa umieszczono plakaty 
z informacją o efektach najważniejszych re-
form i programów, które zostały uruchomione 
przez resort rodziny w ciągu ostatnich 4 lat.

| 17.09.2019 – w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego 
ds. Rozwoju Przemysłu Obronnego i Moderni-
zacji Technicznej Sił Zbrojnych. W programie 

spotkania znalazły się m.in. plany resortu ON 
w zakresie pozyskania/modernizacji śmigłow-
ców i potencjalny wpływ realizacji zakupu ze-
stawów HIMARS oraz samolotów F-35 na pro-
gram śmigłowcowy, a także projekt HOMAR  
i NAREW - stan realizacji oraz stan realizacji 
programu WISŁA (II etap). 

| 18.09.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Plenarne Rady Dialogu Społeczne-
go, podczas którego odbyła się m.in. debata 
na temat projektu ustawy budżetowej na rok 
2020 oraz poruszono temat dot. długotermi-
nowych wyzwań dla hutnictwa i przemysłu 
ciężkiego, a także wieloletniej polityki państwa 
na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa.

| 18-19.09.2019 – w Gdańsku odbyło się se-
minarium Eurofound na temat budowania 
potencjału organizacji partnerów społecz-
nych do brania udziału w trójstronnym dia-
logu społecznym. W wydarzeniu brali udział 
przedstawiciele organizacji związkowych, 
organizacji pracodawców i rządów z państw 

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu społecznego, 18.09.2019 r.
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Europy Środkowej i Wschodniej. Była to kon-
tynuacja dyskusji, która rozpoczęła się w lipcu, 
w czasie seminarium w Rydze, które było po-
święcone dialogowi dwustronnemu. Główne 
wnioski płynące ze spotkania dotyczą tego,  
że istnieje silna potrzeba wzmacniania zdol-
ności partnerów społecznych do skutecznej 
partycypacji w dialogu i szerzej, w procesie 
decyzyjnym w poszczególnych państwach. 
Potrzeby dotyczą kadr, środków finansowych, 
odpowiednich regulacji i odpowiednich zaso-
bów wiedzy. Eurofound to Agencja trójstron-
na UE zapewniająca wiedzę, która pomaga 
kształtować politykę społeczną, politykę za-
trudnienia oraz politykę rynku pracy.

| 19-21.09.2019 – w Warszawie odbyło się 
seminarium dotyczące polityki zdrowotnej 
w kontekście stabilnego rynku pracy. Orga-
nizatorem wydarzenia była Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” oraz Europejskie Centrum 
ds. Pytań Pracowniczych (EZA). Seminarium 
koncentrowało się na tematyce medycyny 
pracy w związku ze starzeniem się społeczeń-
stwa. Podkreślano m.in., że zdrowie nie może 
być definiowane jedynie jako stan wolny od 
choroby, ale jako stan dobrego samopoczu-
cia fizycznego, psychicznego i społecznego. 
Omawiano polityki unijne w zakresie zdrowia, 
dyskutowano na temat wdrożenia w Polsce  

autonomicznego porozumienia ramowego 
europejskich partnerów społecznych doty-
czącego aktywnego starzenia się i podejścia 
międzypokoleniowego. Przedstawiono rów-
nież Raport Instytutu Ochrony Zdrowia „Zdro-
wie Priorytetem publicznym państwa – anali-
za i rekomendacje”.

| 20.09.2019 – Prezydent RP Pan Andrzej 
Duda powołał w skład Rady Dialogu Spo-
łecznego nowych członków: Mariusza Ka-
mińskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Witolda Michałka – człon-
ka Business Centre Club.

| 23.09.2019 – w Ministerstwie Zdrowia 
odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Prze-
mysłu Farmaceutycznego Trójstronnego Ze-
społu Branżowego ds. Branży Chemicznej.  
W harmonogramie posiedzenia znalazły się 
m.in. tematy dot. wdrożenie Refundacyjnego 
Trybu Rozwoju (RTR) oraz omówienie ewen-
tualnych zmian Regulaminu Podzespołu ds. 
Przemysłu Farmaceutycznego.

| 23.09.2019 – w Ministerstwie Przedsiębior-
czości i Technologii odbyło się posiedzenie 
Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Trój-
stronnego Zespołu Branżowego ds. Branży 
Chemicznej. Rozmawiano m.in. o statusie 
produktu ubocznego stłuczki szkła płaskiego, 
sposobach osiągania wysokiego recyklingu 
opakowań szklanych, rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu wpro-
wadzania ograniczeń w poborze gazu ziem-
nego, a także emeryturach pomostowych.

| 24.09.2019 – Rada Ministrów przyjęła pro-
jekt ustawy budżetowej na 2020 roku. Rząd 
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zarezerwował środki na wszystkie prioryteto-
we programy realizowane przez Ministerstwo  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

| 24.09.2019 - w siedzibie Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się 
kolejne posiedzenie Rady Rynku Pracy, pod-
czas którego m.in. ustalono priorytety podzia-
łu i planu wydatkowania środków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego na 2020 roku.

| 25.09.2019 – nowym przewodniczącym 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych został Andrzej Radzikowski,  
który do tej pory pełnił funkcję Wiceprzewod-
niczącego OPZZ.

| 25-27.09.2019 – w Sopocie odbyła się IX 
Edycja Europejskiego Forum Nowych Idei, 
podczas której przedsiębiorcy, ekonomiści, 
politycy, ludzie nauki i kultury, z Polski i ze 
świata, spotkali się aby rozmawiać o przyszło-

ści Europy. Tematem przewodnim tegorocz-
nej konferencji było „#Cobędziejutro. Jaka de-
mokracja, jaki rynek, jaka Europa?”.

| 30.09-02.10.2019 – w Gdyni odbyła się  
III edycja Akademii Dialogu Społecznego,  
szkolenia organizowanego przez Komisję Kra-
jową NSZZ „Solidarność”, którego celem jest 
podnoszenie wiedzy na temat dialogu spo-
łecznego w Polsce i w Europie. W czasie Aka-
demii mówiono o genezie dialogu społecz-
nego, funkcjonowaniu dialogu na różnych 
poziomach, zaczynając od poziomu zakładu 
pracy, aż po szczebel globalny, w ramach MOP. 
Dyskutowano także o tym, jak dialog społecz-
ny mógłby być udoskonalany. Akademia prze-
widywała również część typowo szkoleniową. 
W jej trakcie przedstawiono zasady negocjacji 
i prowadzone były symulacje prawdziwych 
rokowań na temat płacy minimalnej, na wzór 
prowadzonych w RDS.

6

Powołanie nowych członków w skład RDS, 20.09.2019 r. 


