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| 02.12.2019 - w Business Centre Club odbyła 
się konferencja “Idealny pracodawca – idealny 
pracownik”. Podczas spotkania przedstawiono 
wyniki badań, jakie BCC przeprowadził wspól-
nie z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną 
w Warszawie, prezentujące wzajemnie oceny 
i oczekiwania, jakie mają pracodawcy wobec 
pracowników oraz pracownicy wobec praco-
dawców. 

| 05.12.2019 - Minister Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej Marlena Maląg powołała Radę 
Rodziny, w skład której weszli profesorowie, 
parlamentarzyści, eksperci oraz przedstawicie-
le organizacji pozarządowych. Powołana na 
czteroletnią kadencję Rada będzie organem 
opiniodawczo-doradczym ministra rodziny  
i będzie wspierać pełnomocnika rządu ds. 
polityki demograficznej, podsekretarza stanu  
w MRPiPS Barbarę Sochę, w przygotowaniu 
strategii demograficznej.

| 05.12.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego Krajowej Administracji Skarbowej, pod-
czas którego omawiano propozycje nowych  

wskaźników służących do pomiaru realizacji 
zadań w urzędach skarbowych oraz zmiany 
zasad przyznawania dodatków kontrolerskich.

| 06.12.2019 - Rada Krajowego Sekretariatu 
Metalowców NSZZ „Solidarność” zwróciła się 
do rządu RP o podjęcie pilnych i zdecydowa-
nych działań dotyczących poprawy sytuacji 
w sektorze hutnictwa. W szczególności zwró-
cono uwagę na sytuację w Hucie Pokój, która 
jest zadłużona i jej dalsze funkcjonowanie stoi 
pod znakiem zapytania. Związkowcy, walcząc 
o swoje miejsca pracy rozpoczęli w grudniu 
protest głodowy. W stanowisku Sekretariatu 
zaapelowano o przywrócenie branży stalowej 
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jej priorytetowej roli w gospodarce i wskaza-
nie w Radzie Ministrów osoby odpowiedzial-
nej za hutnictwo. 

| 06.12.2020 - Business Centre Club został 
uhonorowany nagrodą za znaczące zasługi 
dla rozwoju sektora nowoczesnych usług biz-

nesowych w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat 
przez Związek Liderów Sektora Usług Bizneso-
wych (ang. ABSL).

| 9.12.2019 - w warszawskiej siedzibie NSZZ 
„Solidarność” odbyło się zebranie członków 
Krajowej Sekcji Służby Ochrony Zdrowia,  
w którym udział wziął Piotr Duda, Przewod-
niczący Związku. Głównymi tematami obrad 
były sprawy pracownicze oraz zmiany w syste-
mie opieki zdrowotnej. Podkreślano koniecz-
ność uwzględnienia wszystkich grup zawodo-
wych w systemowym wzroście wynagrodzeń. 
Zwrócono uwagę na potrzebę uwzględnienia 
i wyodrębnienia kosztów pracy w wycenie 
świadczeń zdrowotnych. Dyskutowano rów-
nież o przypadkach łamania dialogu społecz-
nego.

Nagroda dla BCC od Związku Liderów Sektora Usług 
Biznesowych, 6.12.2019 r.
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| 9-10.12.2019 - w siedzibie Związku Rzemio-
sła Polskiego odbyło się drugie spotkanie „Rok 
w dialogu” promujące dialog społeczny i pod-
sumowujące ważne dla partnerów społecz-
nych, w szczególności organizacji pracodaw-
ców rzemieślników, wydarzenia legislacyjne  
w 2019 r. z udziałem RDS. W spotkaniu uczest-
niczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego, 
przedstawiciele organizacji pracodawców, 
związków zawodowych, przedstawiciele rze-
miosła w zespołach problemowych Rady oraz 
liczni reprezentanci izb rzemieślniczych.

| 10.12.2019 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Podzespołu Rady Dialogu Spo-
łecznego ds. ochrony zdrowia. W programie 
obrad zaplanowano kształcenie medyczne ze 
szczególnym uwzględnieniem kształcenia le-
karzy, „Piątkę dla zdrowia” - dyskusja nad prio-
rytetami rządu dotyczącymi polityki zdrowot-
nej państwa oraz omówienie programu prac 
Podzespołu w I półroczu 2020 roku.

| 10-11.12.2019 - w Gdańsku obradowała 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, główny 
organ wykonawczy Związku. W czasie po-
siedzenia podjęto uchwałę, w której Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność” wezwała polski 
rząd do zablokowania na szczycie Rady Eu-
ropejskiej propozycje klimatyczne Komisji 
Europejskiej zmierzające do wprowadzenia 
neutralności klimatycznej do roku 2050. Zda-
niem członków Komisji Krajowej przyjęcie za-
proponowanej ścieżki dojścia do neutralności 
klimatycznej będzie negatywnie oddziaływa-
ło na polską gospodarkę. Wezwano do realiza-
cji uzgodnień Porozumienia Paryskiego. Pod-
czas posiedzenia negatywnie zaopiniowano 
projekt Lewicy dotyczący zmiany tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej z 2016 roku. Drugiego dnia 
tradycyjnie odbyło się spotkanie wigilijne 
NSZZ „Solidarność”.

| 11.12.2020 - w CPS „Dialog” odbyła się kon-
ferencja poświęcona 25-leciu CPS „Dialog”, 
połączona z panelem pt. „Dialog społeczny  

Posiedzenie Podzespołu RDS ds. ochrony zdrowia, 10.12.2019 r. 
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w zwierciadle czasu”. W spotkaniu uczestni-
czyli znamienici goście m.in.: Andrzej Dera 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w MRPiPS, 
Gertruda Uścińska prezes Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, Izabela Hebda-Czaplic-
ka zastępca dyrektora IPiSS, prof. Stanisława 
Golinowska IPiSS, prof. Bożena Balcerzak-Pa-
radowska IPiSS, prof. Juliusz Gardawski SGH, 
prof. Kazimierz W. Frieske, Akademia Pedago-
giki Specjalnej, Tomasz Maruszewski zastępca 
prezesa PFRON, prof. Jacek Męcina Konfedera-
cja Lewiatan, Zbigniew Żurek wiceprzewodni-
czący BCC, dyr. Arkadiusz Pączka Pracodawcy 
RP, Dariusz Trzcionka przewodniczący FZZ, 
dyr. Bogdan Grzybowski OPZZ, Wojciech War-
ski prezes zarządu Softex Data, Mateusz Szy-
mański Sekcja Młodych NSZZ „Solidarność”, 
Jakub Gontarek, Konfederacja Lewiatan. 

| 11.12.2020 - projekt ustawy gwarantującej 
coroczną wypłatę dodatkowej pomocy dla 

emerytów i rencistów, czyli trzynastej emery-
tury, trafił do konsultacji społecznych. 

| 12.12.2019 - w Pałacu Prezydenckim prezy-
dent Andrzej Duda powołał siedmiu nowych 
członków Rady Dialogu Społecznego. Nomi-
nacje otrzymali: Jacek Sasin – Wiceprezes Rady 
Ministrów, Minister Aktywów Państwowych; 
Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej; Jadwiga Emilewicz – Minister 
Rozwoju; Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Mi-

Minister Andrzej Dera przekazał Centrum flagę państwową z wpisem od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
11.12.2019 r.  
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nister Funduszy i Polityki Regionalnej; Tadeusz 
Kościński – Minister Finansów; Michał Kurtyka 
– Minister Klimatu; Monika Bocian – przedsta-
wicielka OPZZ.

| 13.12.2019 - 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 omówiono odpowiedź 
MRPiPS w sprawie implementacji Dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmienia-
jącej dyrektywę 96/71/WE dot. delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług.

| 16.12.2019 - w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów odbyło się pierwsze posiedzenie dzia-
łającej przy ministrze rodziny, pracy i polityki 
społecznej Rady Rodziny. W trakcie posiedze-
nia przedstawiono informacje na temat prze-
pisów mających skuteczniej chronić dzieci 
przed pornografią. W spotkaniu wzięli udział 

Prezydent RP Andrzej Duda, powołał nowych członków w skład RDS, 12.12.2019 r. 

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa 
pracy, 13.12.2019 r.
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m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz mini-
ster rodziny, pracy i polityki społecznej Marle-
na Maląg.

| 18.12.2019 - w Sejmie odbyło się posie-
dzenie Rady Ochrony Pracy, podczas którego 
Rada zapoznała się z programem działania 
Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r.

| 23.12.2019 - w trakcie kongresu POLIS 19’ 
w budynku Giełdy Papierów Wartościowych 
Pracodawcy RP oraz think-tank Akademia 
Kadr Europejskich podpisali dokument o sta-
łej współpracy. Główne założenia porozumie-
nia to tworzenie przyjaznej przestrzeni dla 
dialogu między biznesem a nauką w obszarze 
polityki europejskiej dla przedsiębiorców oraz 
programów i grantów Unii Europejskiej.

| 24.12.2019 - do Sejmu RP wpłynął rządo-
wy projekt ustawy budżetowej na 2020 rok. 
Projekt zakłada, że budżet na 2020 r. będzie 
zrównoważony. Oznacza to, że całość wy-
datków budżetu państwa pokrywana będzie 

jego dochodami. Projekt zakłada kontynuację 
dotychczasowych programów rządowych jak 
również realizację nowych zadań. 
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Posiedzenie Rady Ochrony Pracy, 18.12.2019 r.
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