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| 02.10.2019 – Kapituła nagród Wektorów 
30-lecia Pracodawców RP przyznała Wekto-
ra Nadziei – dla Rady Dialogu Społecznego. 
Odebrała go Dorota Gardias, Przewodniczą-
ca Rady. „Z nadzieją, że stanie się wzorcem,  

że nada właściwy kierunek relacjom między 
rządem a stroną społeczną oraz że wyznaczy 
standardy nowoczesnego i partnerskiego dia-
logu” – napisano w laudacji.

| 03.10.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. międzynarodowych. 
Dyskutowano o dokumencie dotyczącym sta-
nu realizacji zasad i praw Europejskiego Filara 
Praw Socjalnych, który powstał w Minister-
stwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy 
współpracy innych resortów, a przedstawiciel 
MRPiPS przedstawił informację z obrad 108 
Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, któ-
ra odbyła się w dniach 10-21 czerwca 2019 r.  
w Genewie.

| 03.10.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. Krajowej Administracji Skarbowej, 
podczas którego dyskutowano o zmianach 
zasad przyznawania dodatków kontrolerskich, 
modernizacji Krajowej Administracji Skarbo-
wej oraz propozycji nowych wskaźników słu-
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żących do pomiaru realizacji zadań w urzędach 
skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem 
egzekucji administracyjnej, opracowanych 
przez Departament Zarządzenia Strategiczne-
go Ministerstwa Finansów oraz inne komórki 
organizacyjne Ministerstwa Finansów.

| 07.10.2019 - w Warszawie, w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów odbyła się  uroczystość 
powołania Rady Dialogu z Młodym Poko- 
leniem. W skład nowego organu weszło 24 
przedstawicieli młodzieżowych organizacji 
pozarządowych, młodzieżowych rad gmin  
i Parlamentu Studentów, a także 11 reprezen-
tantów instytucji publicznych (m.in. Prezyden- 
ta RP, Prezesa Rady Ministrów, administracji 
rządowej, jednostek samorządu terytorial-
nego czy Rzecznika Praw Dziecka). Jednym 
z członków Rady została Ksenia Ulanowicz-
-Sienkiel z Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „So-
lidarność”. Celem Rady jest prowadzenie sta-
łego dialogu władz państwowych z młodym 
pokoleniem Polaków.

| 08.10.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Podzespołu Rady Dialogu Spo-
łecznego ds. ochrony zdrowia. Omawianymi 

tematami były Państwowe Ratownictwo Me-
dyczne - legislacja i finansowanie oraz sytu-
acja polskiej transplantologii.

| 08.10.2019 - w siedzibie Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie 
zostało podpisane porozumienie dotyczące 
wzrostu wynagrodzeń pracowników muze-
ów. Porozumienie dotyczy wzrostu płac już 
od 2019 roku. Podwyżka wyniesie 10% w roku 
2019 i kolejne 6% w roku kolejnym. W cza-
sie spotkania zapowiedziano działania, które 
mają poprawić jakość dialogu prowadzone-
go w instytucjach muzealnych. Wiodącą rolę  
w negocjacjach odegrał NSZZ „Solidarność”.

| 09.10.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowe-
go ds. Branży Energetycznej. Porządek obrad 
zawierał m.in. tematy dot. nowelizacji ustawy 
Prawo Energetyczne, ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy i informacji na te-
mat utworzenia Związku Pracodawców oraz 
sytuacji w poszczególnych grupach/u praco-
dawców (ENEA, ENERGA, PGE, TAURON, Pra-
codawcy prywatni reprezentowani w TZBE).

Posiedzenie Podzespołu RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej, 3.10.2019 r.
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| 09.10.2019 - w siedzibie Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się 
seminarium podsumowujące realizowany 
przez Związek projekt „Prowadzenie przez 
NSZZ „Solidarność” działań w zakresie mo-
nitorowania prawa gospodarczego i prawa 
pracy”. W czasie spotkania przedstawiono wy-
niki projektu i wypracowane narzędzia. Wśród 
nich system monitorowania prawa, bazę elek-
troniczną oraz sposoby komunikacji na temat 
nowych projektów. Omówiono również roz-
wiązania legislacyjne dotyczące opiniowania 
projektów aktów prawnych przez partnerów 
społecznych. Podkreślano, że istnieje wiele 
niedoskonałości w tym procesie. Najbardziej 
widoczny jest pośpiech legislacyjny, w związ-
ku z którym często dochodzi do pominięcia 
konsultacji społecznych i korzystania z tzw. 
„ścieżki poselskiej”, która w praktyce wyklu-
cza udział w procesie podejmowania decyzji.  
W czasie seminarium odbyła się dyskusja pa-
nelowa z udziałem partnerów społecznych  
i organizacji pozarządowych na temat tego 
jak poprawić przebieg procesu legislacyjnego,  
w kierunku zwiększenia głosu społeczeństwa.
W trakcie dyskusji padło wiele propozycji,  

które mogą przyczynić się do poprawy jakości 
konsultacji społecznych. Wśród nich wymie-
niono: tworzenie sojuszy w celu zwiększenia 
efektywności, czynne działanie poprzez skła- 
danie wniosków legislacyjnych, zwiększe- 
nie liczby inicjatyw autonomicznych partne- 
rów społecznych, podjęcie próby zmiany  
przepisów w kierunku nałożenia bezwzglę- 
dnego obowiązku konsultacji projektów ze  
stroną społeczną, wprowadzenie sankcji  
związanych z naruszeniem zasad konsultacji,  
nagłaśnianie złych praktyk w mediach spo-
łecznościowych i informowanie o przebiegu 
procesu legislacyjnego.

| 09-10.10.2019 - w siedzibie centrali Ogól-
nopolskiego Porozumienia Związków Zawo- 
dowych odbywało się seminarium „Rada Dia-
logu Społecznego – założenia, a rzeczywi-
stość. Rola związków zawodowych w dialogu 
społecznym”. Spotkanie było okazją do doko-
nania analizy efektów pracy nowych instytucji 
dialogu społecznego na szczeblu krajowym 
i w regionach, po czterech latach powołania 
przez Prezydenta RP pierwszego składu Rady 
Dialogu Społecznego.

Debata podczas seminarium, 9.10.2019 r. 
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| 14.10.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. polityki gospodarczej  
i rynku pracy. Omawiano aktualną sytuację  
w sektorze hutniczym w Polsce.

| 15-16.10.2019 - w Jarnołtówku na Opolsz-
czyźnie odbyło się posiedzenie Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”, organu wykonawcze-
go Związku. Głównym tematem posiedzenia 
była strategia rozwoju Związku, m.in. w kon-
tekście zniesienia monizmu związkowego  
w służbach mundurowych. Obok tego, roz- 

mawiano o pracach w RDS, Radzie Ochrony 
Pracy i działalności Związku. Podsumowano 
również wyniki wyborów parlamentarnych.

| 17.10.2019 - w MRPiPS nagrodzono laure-
atów 3. edycji konkursu im. profesor Elżbiety 
Tarkowskiej. Głównym celem konkursu orga-
nizowanego przez ministerstwo jest pogłę-
bienie i upowszechnienie wiedzy o naturze 
współczesnego ubóstwa oraz promowanie 
działań służących walce z tym zjawiskiem.

| 17.10.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Prezydium Rady Dialogu Społeczne-
go. W programie spotkania znalazły się dysku-
sja dot. wskazania przez stronę pracodawców 
nowego Przewodniczącego Rady Dialogu 
Społecznego oraz zakres i struktura działania 
Zespołów problemowych i doraźnych Podze-
społów - uzgodnienie przewodnictwa w ze-
społach.

| 17.10.2019 – w Senacie odbyło się posie-
dzenie poświęcone sprawozdaniu roczne-
mu z działalności Rady Dialogu Społecznego.

Seminarium „Rada Dialogu Społecznego – założenia, a rzeczywistość. Rola związków zawodowych w dialogu społecznym”, 
9-10.2019 r.
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| 18.10.2019 – w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie odbyła się konferencja „Świat 
(bez) pracy – od fordyzmu do czwartej rewo-
lucji przemysłowej. Konferencja jubileuszowa 
z okazji 70-lecia urodzin profesora Juliusza 
Gardawskiego” zorganizowana przez Insty-
tut Socjologii i Socjologii Ekonomicznej (KES 
SGH).

| 21.10.2019 - na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie odbyła się trzecia edycja semina-
rium „Strategia Ratyfikacji Zrewidowanej Euro-
pejskiej Karty Społecznej: błyskawiczna opera-
cja czy długi marsz?”. W debacie wzięli udział 
przedstawiciele związków zawodowych, orga-
nizacji pracodawców i świata nauki. Spotkanie 

zorganizowane zostało przez Komisję Krajową 
NSZZ „Solidarność” oraz Katedrę Prawa Pracy  
i Polityki Społecznej UJ.  Wśród licznych gości  
i wystąpień wymienić można m.in. omówie-
nie problematyki objęcia prawem do roko-
wań osób nie będących klasycznymi pracow-
nikami, czego dokonał dr hab. Łukasz Pisarczyk  
z UW, czy też przedstawienie przez dr Annę 
Redę-Ciszewską z UKSW tematyki rekompen-
saty pracy w godzinach nadliczbowych. Inne 
panele dyskusyjne koncentrowały się wokół 
tematyki ekonomicznego wymiaru ZEKS oraz 
kwestii ubezpieczeniowych oraz zakresu pod-
miotowego ZEKS. W czasie seminarium głos 
zabierali również przedstawiciele organizacji 
partnerów społecznych, Prezydenta RP oraz 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

| 22.10.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. prawa pracy, podczas 
którego kontynuowano dyskusję na temat 
porozumienia ramowego europejskich part-
nerów społecznych dot. aktywnego starze-
nia i podejścia międzypokoleniowego z dnia  
8 marca 2017 r. oraz dyskusji w sprawie Zasad 

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy, 22.10.2019 r. 

Posiedzenie Prezydium RDS, 17.10.2019 r.
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dobrej współpracy w zakresie wstępu przed-
stawicieli związków zawodowych na teren 
zakładu pracy oraz prowadzenia działalności 
informacyjnej Partnerów Społecznych Rady 
Dialogu Społecznego.

| 23.10.2019 - w kolejnym roku przewod-
nictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła 
strona pracodawców, która jako organizację 
przewodniczącą wskazała Pracodawców RP. 
Funkcję przewodniczącego Rady przez naj-
bliższy rok pełnić będzie Andrzej Malinowski 
Prezydent Pracodawców RP.

| 24.10.2019 – Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych obchodził 85-lecie działalności. 24 paź-
dziernika 1934 roku został powołany do życia 
rozporządzeniem prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego.

| 29.10.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. usług publicznych. 
Rozmawiano o kształtowaniu wysokości 
wynagrodzeń nauczycieli w perspektywie  
roku 2020. 
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