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| 07.01.2020 - Iwona Michałek, Paweł Wdó-
wik oraz Alina Nowak powołani zostali na sta-
nowiska wiceministrów rodziny, pracy i poli-
tyki społecznej. Funkcję Pełnomocnika Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych objął Paweł 
Wdówik, a Pełnomocnika Rządu ds. Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej – Iwona Michałek.

| 08.01.2020 – minister rodziny, pracy i po-
lityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła kon-
kurs ofert do programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych (ASOS) w edycji 
na rok 2020, do którego głównych celi należą  
wspieranie aktywności seniorów, edukacja, 

integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, 
usługi społeczne dla osób starszych. W bu-
dżecie państwa na realizację zadań w ramach 
tego programu przewidziano 40 mln zł.

| 08.01.2020 - w CPS „Dialog” odbyło się, or-
ganizowane przez Centrum i RDS, szkolenie- 
konferencja “Semestr Europejski”, dedyko-
wane członkom Rady Dialogu Społecznego, 
Zespołów problemowych RDS oraz Branżo-
wych Zespołów Trójstronnych.

| 09.01.2020 - w CPS „Dialog” odbyło się au-
tonomiczne posiedzenie grupy roboczej ds. 
prawa pracy.
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| 10.01.2020 - w Ministerstwie Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste 
powołanie członków Rady Nadzorczej PFRON  
na kadencję 2020-2023. Prezesem Rady został 
Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Minister-
stwie Rodziny oraz Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych.

| 10.01.2020 - w Katowicach, w sali Mar-
murowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  
odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespo-
łu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjal-
nego Górników. Omówiono m.in. Sytuację  
w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz 
politykę klimatyczną UE w odniesieniu do  
górnictwa węgla kamiennego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem włączenia metanu ko-
palnianego do ETS.

| 13.01.2020 - na Stadionie Narodowym 
doszło do podpisania listu intencyjnego  
ws. organizacji koncertu na 40-lecie powsta-
nia NSZZ „Solidarność”. W uroczystości udział 
wzięli Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda, Minister Aktywów 
Państwowych Jacek Sasin, Wiceminister Kul- 

tury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sel-
lin oraz Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. 
Koncert odbędzie się 29 sierpnia 2020 r. i bę-
dzie miał miejsce na Stadionie Narodowym. 
Przed koncertem planowany jest przemarsz  
z Placu Piłsudskiego.

| 14.01.2020 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. ochrony zdrowia. Omawianymi te-
matami były program pilotażowy opieki nad 
świadczeniobiorcami w ramach sieci onkolo-
gicznej, zagadnienia akredytacji z patomor- 

Szkolenie „Semestr Europejski”, 8.01.2020 r. 

Powołanie członków Rady Nadzorczej PFRON,  
10.01.2020 r.
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fologii w Polsce oraz głosowanie w sprawie  
ustanowienia Pełnomocnika Podzespołu do 
spraw kontaktów z Wojewódzkimi Radami 
Dialogu Społecznego.

| 15.01.2020 - w siedzibie Ministerstwa Fun-
duszy i Polityki Regionalnej odbyło się po-
siedzenie Rady Dostępności z udziałem wi-
ceszefa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej i Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych Pawła Wdówika.

| 15.01.2020 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Spo-
łecznego. W programie spotkania znalazły się 
program prac Rady na 2020 r., uzgodnienia 
reaktywacji doraźnego zespołu ds. zamówień 
publicznych, podjęcie decyzji dotyczącej dal-
szego funkcjonowania oraz zakresu działań 
podzespołów, a także rekomendacje zmian 
regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura 
Rady Dialogu Społecznego.

| 15.01.2020 - w CPS „Dialog” odbyło się 
spotkanie Prezydenta Pracodawców RP, Prze-
wodniczącego Rady Dialogu Społecznego 
Andrzeja Malinowskiego z przewodniczącymi 
Zespołów problemowych.

| 20.01.2020 - w Sejmie odbyła się uroczy-
stość powołania przez Elżbietę Witek, marsza-
łek Sejmu nowych członków Rady Ochrony 
Pracy.

Posiedzenie Podzespołu RDS ds. ochrony zdrowia, 14.01.2020 r.
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| 21.01.2020 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń 
i świadczeń socjalnych. Rozpatrzono projekt 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
z promocją prozdrowotnych wyborów kon-
sumentów oraz przeprowadzono dyskusję 
nad zakresem i metodami prac w Zespole.

| 21-22.01.2020 - w Warszawie odbyła się 
konferencja Konfederacji Lewiatan “Praca 4.0 
- Rynek pracy w procesie zmian”. 

| 25.01.2020 - po raz 26. w Teatrze Wielkim 
– Operze Narodowej odbyła się Wielka Gala 
Liderów Polskiego Biznesu, wieńcząca XXIX 
edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu. Pod-
czas części oficjalnej Gali wręczono Nomina-
cje i Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, 
a laureaci z poprzednich lat, którzy utrzymali 
pozycję na rynku, otrzymali Diamenty do swo-
ich Statuetek.

| 28.01.2020 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego  

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, 15.01.2020 r. 
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ds. ochrony zdrowia. W porządku obrad zna-
lazły się punkty dot. informacji Ministerstwa 
Zdrowia na temat: bieżących działań pro-
wadzonych przez resort; stopnia realizacji 
zawieranych porozumień społecznych; pro-
jektowanych zmian w zakresie uregulowań 
rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących 
środków na podwyżki wynagrodzeń; realiza-
cji ustawy o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pra-
cowników zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych oraz rozpoczęcie dyskusji na temat 
postulowanych przez partnerów społecznych 
dalszych zmian w ustawie.

| 29.01.2020 - w Pałacu Prezydenckim odby-
ło się spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
z członkami Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” z okazji Jubileuszu 40-lecia powstania 
Związku. Prezydent w swoim wystąpieniu 
mówił o tym, że „Solidarność” była najważniej-
szą organizacją społeczną, pracowniczą, jaka 
powstała w dziejach Polski. Mówił także o tym,  

że była to organizacja o charakterze poko-
jowym, realizującym oddolne społeczne 
potrzeby. Wspominał o potrzebie wolności  
w państwie, które w czasach komunizmu było 
tej wolności pozbawione. Podkreślił, że „So-
lidarność” nadal jest potrzebna. Wspomniał 
również postać śp. Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego. W czasie obrad członkowie Komi-
sji Krajowej przedstawiali najważniejsze spra-
wy dla poszczególnych regionów i branż. 

Ogólnopolska konferencja „Urząd pracy w nowoczesnej 
gospodarce”, 29.01.2020 r. 
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| 29.01.2020 - w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej odbyła się ogólnopolska 
konferencja „Urząd pracy w nowoczesnej go-
spodarce” z okazji Dnia Pracownika Publicz-
nych Służb Zatrudnienia. W uroczystości wzięli 
udział wiceminister Alina Nowak oraz wicemi-
nister Stanisław Szwed. W trakcie konferencji 
wręczono nagrody i wyróżnienia Ministra Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej powiatowym 
urzędom pracy.

| 31.01.2020 - w przedstawicielstwie Ko-
misji Europejskiej w Warszawie odbyło się 
spotkanie Nicolasa Schmita – Komisarza UE  
ds. miejsc pracy i praw socjalnych z przedsta-
wicielami polskich partnerów społecznych  
i organizacji pozarządowych. Tematem wyda-
rzenia było przedyskutowanie stanu wdraża-
nia w Polsce „Europejskiego Filara Praw Socjal-
nych”.
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Jubileusz 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność”, 29.01.2020 r.
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