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| 01.01.2020 – od 1 stycznia 2020 r. Polska-
przejęła dowodzenie tzw. szpicą NATO, czy-
lisiłami szybkiego reagowania Sojuszu. Szpi- 
caNATO powstała w 2014 roku w odpowie-
dzi na rosyjską aneksję Krymu, podobnie jak 
program ochrony bałtyckiego nieba. W skład 
VJTF rokrocznie wchodzą żołnierze kilkuna-
stu państw. Celem „szpicy” jest odstrasza- 
nie, ale także natychmiastowa mobilizacja  
(48-72 godz.) w przypadku zagrożenia.

| 14.01.2020 – Komisja Europejska ogłosiła 
pierwszą fazę konsultacji z europejskimi part-
nerami społecznymi dotyczących sprawiedli-
wej płacy minimalnej. Jest to pierwszy krok 
na rzecz wprowadzenia europejskiej płacy 
minimalnej. Celem tego etapu konsultacji 
jest wysłuchanie opinii partnerów społecz-
nych dotyczących inicjatywy wprowadzenia 
sprawiedliwego poziomu płacy minimalnej 
dla pracowników w całej UE. W zaprezento-
wanym dokumencie nie wspomina się o jed-
nolitym poziomie płacy minimalnej w całej 
Unii. Celem ma być taki poziom płacy, który 
będzie uwzględniał krajowe uwarunkowania  

i mechanizmy ustalania płac. Niemniej, Ko-
misja szuka narzędzi, które pozwolą jej sku-
tecznie walczyć z problemem ubóstwa osób 
pracujących. Po tym etapie nastąpi kolejny, 
zawierający bardziej konkretne propozycje. 
NSZZ „Solidarność” od początku popiera dzia-
łania KE w tej sprawie.

| 21.01.2020 - w Lens (region Pas-de-Calais 
na północy Francji) odbyło się pierwsze po 
czteroletniej przerwie spotkanie ministrów 
ds. europejskich państw Trójkąta Weimarskie-
go.Poprzednie takie spotkanie miało miejsce 
w Warszawie w czerwcu 2016 r. „Zależy nam 
na przyszłości UE. Bez dobrego porozumienia 
między Warszawą, Paryżem i Berlinem Europa 
nie pokona swoich problemów. Potrzebuje-
my porozumienia w sprawie budżetu, klimatu 
i roli geopolitycznej UE” – powiedział podczas 
spotkania cytowany w komunikacie MSZ mi-
nister Konrad Szymański.

| 21.01.2020 – w Davos odbyło się 50. Świa-
towe Forum Ekonomiczne. Dyskutowano  
o zmianach klimatycznych i wyzwaniach śro- 
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dowiskowych, nowych technologiach oraz 
globalnym spowolnieniu gospodarczym. Pre-
zydent Andrzej Duda wziął udział w panelu 
„Wspieranie wzrostu gospodarczego napę-
dzanego innowacjami”. Stwierdził, że coraz 
większa obecność polskiego biznesu na Fo-
rum w Davos to sygnał naszego dużego po-
tencjału gospodarczego oraz statusu naszego 
kraju. Mówił też, że w ciągu ostatnich kilku lat 
Polska stała się liderem pod względem roz-
woju w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod-
kreślił, że wskaźnik PKB w naszym kraju wzrósł 
średnio o 4% i jest to jeden z najwyższych 
wzrostów w Europie. „Polska ma bardzo do-
bry klimat, który sprzyja biznesowi. Mamy ni-
skie podatki i wiele młodych talentów. Coraz 
większą rolę odgrywa rozwój start-upów. Rola 
Polski jako hubu technologicznego w cią-
gu kolejnych lat będzie wzrastała. Obecność  
w naszym kraju zwiększają także technolo-
giczne giganty, np. Google, Microsoft, Nokia  
czy IBM” – mówił polski prezydent.

| 24.01.2020 - Polskie Linie Lotnicze LOT ku-
piły niemieckiego przewoźnika czarterowe-
go Condor Air. Tym samym polski narodowy 
przewoźnik będzie mieć 20% niemieckiego 
rynku rejsów czarterowych.

| 29.01.2020 – Komisja Europejska przedsta-
wiła swój program prac na rok 2020. Zawarto 
w niej sześć priorytetów Komisji. Są to: Eu-
ropejski Zielony Ład, transformacja cyfrowa, 
polityka socjalna, polityka międzynarodowa, 
poprawa jakości życia, promocja wartości 
demokratycznych. Komisja podkreśliła w tre-
ści dokumentu, że kluczowe będzie pierwsze 
100 dni urzędowania. Czytamy także, że „każ-
da z inicjatyw wymienionych w (…) progra-

mie prac ma ostatecznie służyć obywatelom 
Europy. Ma służyć temu, aby życie w Europie 
było łatwiejsze i zdrowsze, społeczeństwa – 
bardziej sprawiedliwe, możliwości – bardziej 
zróżnicowane i dostępne, a gospodarki – 
nowocześniejsze i zorientowane na szersze  
cele”. Sekretarz Generalny EKZZ Luca Visenti- 
ni, komentując program zwracał uwagę na to, 
że potrzebne są ambitne działania, by budo-
waćzaufanie. Pozytywnie oceniał plany do-
tyczące sfery socjalnej Komisji. Skrytykował 
jednak program legislacyjny „jeden za jeden”, 
który ma polegać na tym, że każdemu nowe- 
mu aktowi prawnemu ma odpowiadać inny 
uchylony. Visentni podkreślił również, że bra-
kuje w programie działań na rzecz poprawy 
standardów BHP.

| 30.01.2020 - europosłowie na mini-sesji 
Parlamentu Europejskiego w Brukseli zatwier-
dzili umowę brexitową, która określa warun-
ki opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką 
Brytanię. Pożegnano też brytyjskich europo-
słów, dla których było to już ostatnie posie-
dzenie.

| 30.01.2020 – w Ministerstwie Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej minister Marlena Ma-
ląg, wraz z wiceministrem Stanisławem Szwe-
dem i wiceministrem Kazimierzem Kuberskim 
spotkali się z Nicolasem Schmitem Komisa-
rzem Unii Europejskiej ds. miejsc pracy i praw 
socjalnych. Podczas spotkania omówiono sy-
tuację społeczną Polski i działania, które wpi-
sują się w priorytety Europejskiego Filaru Praw 
Socjalnych.


