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| 05.11.2019 – Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” zorganizowała w Warszawie warsz-
taty dotyczące aktywnego starzenia się pra-
cowników. Było to pierwsze takie spotkanie  
w ramach projektu dotyczącego negocjacji 
polskich partnerów społecznych oraz środo-
wisk zaangażowanych w problematykę na  
temat zarządzania wiekiem. Projekt nosi na-
zwę „Inicjowanie działań wdrażających au- 

tonomiczne porozumienie ramowe euro-
pejskich partnerów społecznych dotyczące 
aktywnego starzenia i podejścia międzypoko-
leniowego” i jest dofinansowane ze środków 
Unii Europejskiej i NSZZ „Solidarność”. Projekt 
ma pozwolić na wdrożenie w Polsce „Auto-
nomicznego porozumienia ramowego euro-
pejskich partnerów społecznych dotyczącego 
aktywnego starzenia i podejścia międzypoko-
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leniowego”. Porozumienie zawiera m.in. de-
finicje aktywnego starzenia się, które odnosi 
się do optymalizacji możliwości pracowników 
w każdym wieku w zakresie pracy w dogod-
nych, sprzyjających wydajności i zdrowych 
warunkach, aż do osiągnięcia przez nich usta-
nowionego prawem wieku emerytalnego.  
W ramach wydarzenia odbywały się panele 
dyskusyjne jak i omawiano dobre praktyki jak 
np. w Toyota Poland.

| 05.11.2019 – w historycznej sali BHP Stocz-
ni Gdańskiej wręczono powołania do Rady 
Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Powołania 
wręczyli wiceminister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Jarosław Sellin i Przewodniczą-
cy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr 
Duda. W uroczystości udział wzięli również 
członkowie zarządu Instytutu. Rolą nowej 
jednostki jest dbanie o dziedzictwo NSZZ 
„Solidarność”. Rada liczy 21 osób. W jej skład 
wchodzą legendarni działacze Związku, histo-

rycy, dziennikarze, obecni liderzy NSZZ „Soli-
darność” i duchowni.

| 07.11.2019 – w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. Krajowej Administracji Skarbowej. 
W ramach porządku obrad omówiono m.in. 
zmiany zasad przyznawania dodatków kon-
trolerskich oraz omówienie prac nad założe-
niami programu modernizacji w Ministerstwie 
Finansów ze szczególnym uwzględnieniem 
finansowania i podziału środków na wyna-
grodzenia i uposażenia ze środków na mo-
dernizację KAS. Miała także miejsce dyskusja 
na temat sposobu prowadzenia dialogu przez 
stronę rządową. 

| 14.11.2019 – w CPS „Dialog” odbyła się 
debata „Młodzi na rynku pracy – zmiany, per-
spektywy, oczekiwania”, poświęcona osobom 
młodym, dla których wejście na rynek pracy 
jest trudnym doświadczeniem oraz tym,  

Posiedzenie Podzespołu RDS ds. Krajowej Administracji Skarbowej, 7.11.2019 r.
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którzy są zatrudnieni, bezrobotni i prowadzą 
własną działalność gospodarczą.

| 15.11.2019 – Prezydent RP Andrzej Duda 
na wniosek premiera Mateusza Morawieckie-
go powołał Marlenę Maląg na stanowisko mi-
nistra rodziny, pracy i polityki społecznej. Była 
Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych zastąpiła na tym 
stanowisku Bożenę Borys-Szopę.

| 15.11.2019 – w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Spo-

łecznego, podczas którego kontynuowano 
dyskusję na temat Zespołów problemowych 
- uzgodnienie przewodnictwa w zespołach 
oraz wstępnie zaczęto rozmawiać o ustaleniu 
programu prac Rady na 2020 r. 

| 15.11.2019 – Krzysztof Michałkiewicz zo-
stał powołany na stanowisko prezesa zarządu 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

| 18.11.2019 – w krakowskim oddziale Arce-
lor Mittal Poland protestowano przeciwko de-
cyzji o czasowym wygaszeniu Wielkiego Pieca 
i Stalowni, mimo wcześniejszych zapewnień 
zarządu, że do tego nie dojdzie. Pracowni-
cy reprezentowani przez związki zawodowe 
walczą o miejsca pracy dla siebie jak również  
w firmach współpracujących z hutą.

| 18.11.2019 – w Pałacu Lubomirskich, siedzi-
bie Business Centre Club w Warszawie, odbyła 
się konferencja pt. „Atypowe stosunki zatrud- 

Krzysztof Michałkiewicz nowym prezesem PFRON, 15.11.2019 r.
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nienia: szansa czy zagrożenie? Dialog społecz-
ny jako narzędzie osiągania porozumienia”.

| 19.11.2019 – w wygłoszonym w Sejmie 
exposé premier Mateusz Morawiecki zapo-
wiedział, że różnorodne programy wsparcia 
dla rodziny będą osią nowego rządu.

| 24.11.2019 – Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych obchodziło jubileusz 
35-lecia działalności.

| 25.11.2019 – zainicjowane zostały negocja-
cje pomiędzy NSZZ „Solidarność” a zarządem 
Castorama w związku ze zwolnieniem z pracy 
dziewięciu liderów Związku. Prowadzonym 
rozmowom towarzyszyły manifestacje NSZZ 
„Solidarność” pod sklepami Castorama w ca-
łej Polsce i pod siedzibą firmy. Związkowcy 
domagali się przywrócenia zwolnionych osób 
do pracy. Od tego uzależniali dalsze rozmowy. 
27 listopada zarząd firmy przedstawił warunki 
porozumienia, które nie zostały przyjęte przez 
stronę związkową. 

| 26.11.2019 – w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń spo-
łecznych. Dyskutowano o projekcie doku-
mentu „Informacja Rady Ministrów dla Sejmu 
RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 
25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw 
związanych z funkcjonowaniem systemu 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398,  
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 
2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związ-
ku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze 
środków zgromadzonych w otwartych fun-
duszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717)” oraz 
rozpatrzono pismo OPZZ dotyczące proble-
matyki emerytur stażowych i nie wygaszania 
emerytur pomostowych. 

| 26.11.2019 – na Zamku Królewskim  
w Warszawie odbyła się uroczystość wręcze-
nia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz na-
gród w XXVI edycji konkursu „Pracodawca 
– organizator pracy bezpiecznej”. Wręczono 
także Nagrodę Głównego Inspektora Pracy  

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych, 26.11.2019 r.
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w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny In-
spektor Pracy”. Pracodawcy odebrali także dy-
plomy gratulacyjne i nagrody przyznane przez 
NSZZ „Solidarność”. W wydarzeniu brali udział  
przedstawiciele władz państwowych, orga- 
nów nadzoru i kontroli warunków pracy, śro-
dowisk naukowych, stowarzyszeń działają-
cych w ochronie pracy, związków zawodo-
wychi organizacji pracodawców. Nagroda 
im. Haliny Krahelskiej jest przyznawana przez 
Głównego Inspektora Pracy za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń wy-
padkowych i zawodowych, nadzoru i kontroli 
przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, 
projektowania i wdrażania bezpiecznych 
technik i technologii, a także popularyzacji 
prawa pracy i ochrony zdrowia pracujących.

| 26.11.2019 – Rząd przyjął zmiany doty-
czące Otwartych Funduszy Emerytalnych 
(OFE). Środki z OFE będą mogły trafić do IKE 
lub ZUS. W przypadku przeniesienia środ-
ków zgromadzonych w OFE do IKE co będzie 
opcją domyślną, pobrana zostanie 15 proc. 

opłata przekształceniowa. Środki zgroma-
dzone na IKE będą w całości prywatne i dzie-
dziczone. Możliwe będzie także skierowanie 
środków do ZUS. Wtedy nie zostanie od nich 
pobrana opłata przekształceniowa, ale pie-
niądze nie będą dziedziczone. Oszczędności  
w Otwartych Funduszach Emerytalnych ma  
ok. 15,8 mln Polaków, którzy odłożyli na nich 
ok. 162 mld zł. Zdecydowano również, że za-
rządzaniem środkami Funduszu Rezerwy De-
mograficznej (FRD) będzie się zajmowało TFI 
Polskiego Funduszu Rozwoju SA (obecnie jest 
to ZUS). 

| 26.11.2019 – Komisja Certyfikacyjna doko-
nała oceny wniosków nadesłanych na konkurs 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Komi-
sja wyłoniła 17 firm XII edycji, które otrzymają 
certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracowni-
kom”. Konkurs organizowany jest przez NSZZ 
„Solidarność” pod patronatem Andrzeja Dudy, 
Prezydenta RP. Celem konkursu jest promo-
wanie pracodawców, którzy wyróżniają się  
w stosowaniu dobrych praktyk w zakre- 
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sie przestrzegania przepisów prawa pracy,  
w szczególności poprzez stabilność zatrud-
nienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe. Kandydatów zgła-
szają podstawowe jednostki organizacyjne  
„Solidarności”. Wyróżnione firmy otrzymu-
ją certyfikat, którym można się posługiwać  
przez okres trzech lat.

| 28.11.2019 – w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. rozwoju dialogu spo-
łecznego. Tematami omawianymi były m.in. 
nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecz-
nego (propozycje zmian zapisów ustawy) oraz 
informacja ZP BCC o niektórych działaniach  
w ostatnim czasie.

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego, 28.11.2019 r.
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