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| 02.12.2019 – premier Mateusz Morawiecki 
oświadczył na szczycie klimatycznym COP25  
w Madrycie, że Polska musi otrzymać odpo-
wiednią rekompensatę za zmianę systemu 
energetycznego. Podkreślił, że polskie władze 
realizują programy służące wypełnieniu poro-
zumienia paryskiego o wartości ponad 20 mi-
liardów euro, a Polska może się podejmować 
kolejnych wysiłków w zmianie swojego syste-
mu energetycznego i w zmniejszaniu emisji, 
ale zastrzegł, że “musimy mieć za to odpowied-
nią rekompensatę”. “Taką, która pozwoli nam 
na przebudowanie naszego systemu elektro-
energetycznego i taką, która będzie sprawiedli-
wa” – sprecyzował Mateusz Morawiecki.

| 03.12.2019 - podczas Konferencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(COP) w Madrycie przedstawiciele EKZZ zor-
ganizowali wydarzenie towarzyszące konfe-
rencji, które było poświęcone zmianom klima-
tycznym i pracy. Mówiono o tym, że zmiany 
klimatyczne stwarzają i zwiększają zagrożenia 
dla pracowników. Podkreślano, że konsekwen 
cje zmian klimatu są już widoczne w postaci 

zwiększonej liczby dzikich pożarów, powo-
dzi, fal upałów i innych ekstremalnych zjawisk 
pogodowych. W opinii EKZZ ludzie pracujący 
na zewnątrz w sektorze budownictwa i rol-
nictwa są częściej narażeni na ekstremalne 
warunki pogodowe, a warunki te powodują 
również większe obciążenie pracą i stres dla 
pracowników służb ratowniczych, takich jak 
strażacy, pielęgniarki i lekarze. EKZZ informo-
wała, że  prowadzi obecnie projekt mający 
na celu określenie, które sektory i regiony są 
najbardziej narażone na ryzyko, w jaki sposób 
pracownicy są narażeni oraz jakie konkretne 
środki są potrzebne, aby dostosować miejsca 
pracy do zmian klimatycznych.

| 03-04.12.2019 - w Londynie odbyło się spo-
tkanie przywódców państw członkowskich 
NATO, zorganizowane z okazji 70. rocznicy  
utworzenia Sojuszu. W ocenie prezydenta 
Andrzeja Dudy było ono sukcesem NATO, ale 
też zwycięstwem Polski, jeśli chodzi o polskie 
sprawy w Sojuszu i bezpieczeństwo naszej 
części Europy. Uczestnicy szczytu uzgodnili 
aktualizację natowskich planów obronnych 
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dla Polski i państw bałtyckich, a także udało się  
przyjąć wspólną deklarację potwierdzającą 
jedność Sojuszu i zobowiązanie z art. 5 Traktatu  
Waszyngtońskiego, że atak na jednego sojusz-
nika będzie uważany za atak na wszystkich.

| 04.12.2019 - władze NSZZ „Solidarność”  
i przedstawiciele Międzynarodowego Cen-
trum Badań nad Fenomenem Solidarności 
spotkały się na prywatnej audiencji z papie-
żem Franciszkiem. W czasie spotkania Prze-
wodniczący Związku rozmawiał z Papieżem 
Franciszkiem na temat działania Centrum. 
Przewodniczący poprosił Ojca Świętego o bło- 
gosławieństwo dla ludzi pracy w Polsce, oraz 
dla „Solidarności”. W czasie audiencji wręczo-
no Papieżowi kopię krzyży gdańskich. 

| 09-10.12.2019  - w Brukseli odbyło się 
spotkanie Komitetu Kobiet przy Europej-
skiej Konfederacji Związków Zawodowych.  
W pierwszym dniu omawiano kwestie zwią-
zane z  wprowadzeniem w życie dyrektywy 
unijnej w sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym. Za jej pośrednic-
twem wprowadzono minimalny standard do-

tyczący urlopu ojcowskiego w wymiarze co 
najmniej 10 dni roboczych. Podobnie, mini-
malny standard ma dotyczyć urlopu rodziciel-
skiego i ma wynosić co najmniej 4 miesiące. 
Dyrektywa wprowadza również nowy rodzaj 
urlopu – urlop opiekuńczy, kierowany do pra-
cowników, którzy sprawują opiekę nad bliski-
mi wymagającymi wsparcia. Komitet umiar-
kowanie pozytywnie ocenił nowe rozwiązania 
oceniając je jako niewystarczająco ambitne. 
Rozmawiano również o potrzebie wprowa-
dzenia transparentności płac, co ma zapewnić 
zrównanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. 
Komitet zapowiedział działania EKZZ na rzecz 
odpowiednich ram prawnych.

| 10.12.2019  - na całym świecie obchodzo-
no Dzień Praw Człowieka na pamiątkę przyję-
cia 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, najważniejszego dokumentu do-
tyczącego praw człowieka.  Artykuł 23 Dekla-
racji stanowi m.in. o tym, że każdy człowiek ma 
prawo do tworzenia związków zawodowych 
i do przystępowania do związków zawodo-
wych dla ochrony swych interesów.

Władze NSZZ „Solidarność” i przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności 
na prywatnej audiencji z papieżem Franciszkiem, 4.12.2019 r.
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| 11.12.2019 - Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych skomentowała ko-
munikat Komisji Europejskiej ws. „Europej-
skiego Zielonego Ładu”. Z zadowoleniem 
przyjęto ambitne działania w zakresie klimatu 
jednocześnie pozytywnie oceniono podej-
ście, które ma na celu kontrolę nad procesem 
przemian. EKZZ wezwała do tego, by przemia-
ny miały sprawiedliwy charakter. Podkreślono 
konieczność zapewnienia nowych środków 
budżetowych na tworzenie ekologicznych 
miejsc pracy, przekwalifikowanie tych pra-
cowników, którzy mogą dalej pracować i za-
pewnienie prawdziwej ochrony socjalnej tym, 
którzy nie mogą.

| 11-12.12.2019 - w Brukseli odbyło się po-
siedzenie plenarne Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno–Społecznego (EKES). Komitet 
przyjął ważną opinię dotyczącą ubezpiecze-
nia na wypadek bezrobocia. 

| 12-13.12.2019  - podczas szczytu klima-
tycznego Rady Europejskiej w Brukseli pod-
jęto decyzję o tym, że państwa członkowskie 
UE będą dążyły do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do roku 2050. Polska nie była 
w stanie zadeklarować woli wdrożenia tego 
celu. Oznacza to, że zgodzono się by Polska 
była zwolniona z konieczności dochodzenia 
do neutralności klimatycznej w określonym 
przez szczyt czasie. W czasie posiedzenia 
zapowiedziano przedstawienie szczegóło-
wych rozwiązań na rzecz wsparcia transfor-
macji. Fundusz na ten cel ma wynosić nawet  
100 mld Euro. Dyskusja ma być kontynuowa-
na w czerwcu 2020 roku. 

| 16.12.2019 - Komitet Młodych EKZZ, pod-
czas posiedzenia wybrał nowe władze. Prze-
wodniczącą Komitetu została pochodząca ze 
Słowenii i reprezentująca organizację Mlady 
Plus (strukturę młodych związków zawodo-
wego ZSSS) Tea Jarc. Wybrano także człon-
ków Biura, które odpowiada za wdrażanie de-
cyzji Komitetu. Komentując swój wybór nowa 
przewodnicząca mówiła: „Wiele praw, które 
wywalczono i osiągnięto w przeszłości, znika 
pod fasadą tzw. nowych form pracy. W przy-
szłości musimy zapewnić młodym ludziom 
godną pracę oraz ochronę ich praw pracow-
niczych i socjalnych. I nie tylko, musimy rów-
nież wzmocnić pozycję, zorganizować i włą-
czyć (młodych) pracowników w niepewnej 
sytuacji zawodowej do ruchu związkowego, 
aby móc wspólnie tego dokonać”. 

| 17.12.2019 - Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych skomentowała opu-
blikowaną przez Komisję Europejską „Roczną 
Analizę Zrównoważonego Wzrostu” opu-
blikowaną w ramach procesu Semestru Eu-
ropejskiego. EKZZ wezwała do zwiększenia 
unijnych i krajowych inwestycji publicznych 
w celu zaspokojenia zidentyfikowanych przez 
nią potrzeb w zakresie praw socjalnych, dzia-
łań w dziedzinie klimatu i rozwiązania proble-
mu niepewności zatrudnienia. Podkreślono, 
że związki zawodowe oczekują podjęcia przez 
instytucje UE problematyki płac, walki z ubó-
stwem, niepewnością zatrudnienia oraz spo-
łecznie sprawiedliwych działań na rzecz kli-
matu. EKZZ oczekuje, że zalecenia w ramach 
Semestru Europejskiego będą odnosiły się do 
tych zagadnień.


