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| 02.07.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Dora nego Zespołu Rady Dialogu 
Społecznego ds. zamówie  publicznych.

| 02.07.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Bran owe-
go ds. Ochrony Zdrowia.

| 05.07.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. bud etu, wynagrodze  
i wiadcze  socjalnych.

| 06.07.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. ubezpiecze  spo-
łecznych.

| 10.07.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Podzespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. ochrony zdrowia.

| 11.07.2018 ‒ minister El bieta Rafalska i wi-
ceminister Stanisław Szwed zaprezentowali 
propozycje zmian w ustawie o rynku pracy. 
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Posiedzenie ZP RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, 5.07.2018 r.
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by  m.in. wi ksza efektywno  urz dów pracy 
oraz aktywizacja osób długotrwale bezrobot-
nych. „Po 14 latach obowi zywania ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy egnamy t  ustaw . Ustawa idzie do 
lamusa. Dajemy now  propozycj  - ustaw  
o rynku pracy” - mówiła minister El bieta Rafal-
ska. Obecnie mamy rekordowo niski poziom 

bezrobocia. Ze wst pnych danych za czer-
wiec 2018 r. wynika, e liczba bezrobotnych 
spadła poni ej 1 mln osób, a stopa bezrobocia 
rejestrowanego wynosi 5,9%. Korzystne ten-
dencje na rynku pracy przekładaj  si  na wy -
szy wska nik zatrudnienia - w 2017 r. wyniósł 
70,9%. Proponowane zmiany dotycz  osób 
bezrobotnych, pracodawców oraz urz dów 
pracy. Szczegóły nowych rozwi za  zaprezen-
tował podczas konferencji wiceminister Stani-
sław Szwed. Projekt ustawy został przekazany 
do uzgodnie  mi dzyresortowych. Planowa-
ny termin wej cia w ycie nowych przepisów 
to 1 stycznia 2019 r.

| 12.07.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  posie-
dzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

| 12.07.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego.
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Posiedzenie ZP RDS ds. ubezpieczeń społecznych, 
6.07.2018 r.

Nowa ustawa dla rynku pracy, 11.07.2018 r.
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| 12.07.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  au-
tonomiczne posiedzenie Zespołu Rady Dialo-
gu Społecznego ds. funduszy europejskich.

| 13.07.2018 ‒ w Ministerstwie Przedsi bior-
czo ci i Technologii odbyło si  posiedzenie Trój-
stronnego Zespołu Bran owego ds. Społecz-
nych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa.

| 18.07.2018 ‒ w Ministerstwie Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej odbyło si  posiedze-
nie Rady Rynku Pracy, na którym Stanisław 
Szwed, Sekretarz Stanu w MRPiPS przedstawił 
członkom Rady projekt ustawy o rynku pracy. 
W trakcie dyskusji omówiono zaproponowa-
ne w ustawie rozwi zania, przedstawiciele or-
ganizacji pracodawców i organizacji zwi zków 
zawodowych wyrazili swoje opinie na ten te-
mat. Ustalono, e członkowie Rady przygotuj  
uchwał  prezentuj c  stanowisko Rady Rynku 
Pracy odno nie projektu ustawy.

| 18.07.2018 ‒ Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarno ” podj ło decyzj  o przyj -
ciu „Pakietu na rzecz młodych” i skierowaniu 
dokumentu do prac Rady Dialogu Społecz-
nego w celu dalszej dyskusji i wypracowa-
nia wspólnych rozwi za  przez partnerów 
społecznych. „Pakiet” został przygotowany 
z my l  o Forum Młodych NSZZ „Solidarno ”, 
które odbyło si  w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. 
w Warszawie. Celem propozycji jest odpo-
wied  na kluczowe wyzwania stoj ce przed 
osobami młodymi. Zalicza si  do nich: potrze-
b  ł czenia ycia zawodowego i prywatne-
go, starzenie si  społecze stwa, potencjalnie 
niskie wiadczenia emerytalne w przyszło ci, 
wzajemne niezrozumienie ró nych pokole  
na rynku pracy, niedobór kwalifi kacji w zwi z-
ku ze zmian  technologiczn  oraz zmiana 
struktury gospodarki. Zaproponowano, by 
dokona  nowelizacji ustawy o praktykach ab-
solwenckich, która uwzgl dni zalecenia part-
nerów społecznych w zakresie jako ci praktyk 
i sta y na otwartym rynku pracy, likwidacj  

Posiedzenie plenarne RDS, 12.07.2018 r.
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wył czenia opłacania składek na ubezpiecze-
nie społeczne dla studentów do 26. roku y-
cia, wprowadzenie rozwi za  sprzyjaj cych 
rozwojowi mentoringu, w tym fi nansowanie 
szkole  mentorskich oraz wynagrodze  lub 
składek na ubezpieczenie społeczne mento-
rów z Funduszu Pracy, ułatwianie dost pu do 
podnoszenia kwalifi kacji pracowników oraz 
wprowadzenie dodatkowego urlopu na opie-
k  nad rodzicem po 70. roku ycia.

| 19.07.2018 ‒ Prezydent RP Andrzej Duda 
podpisał nowelizacj  ustawy o Radzie Dialo-
gu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego, która zakłada poszerzenie kata-
logu kompetencji Rady Dialogu Społeczne-
go oraz strony pracowników i pracodawców, 
a tak e doprecyzowanie zasad funkcjonowa-
nia wojewódzkich rad dialogu społecznego. 
W uroczysto ci, odbywaj cej si  w Pałacu 
Prezydenckim, udział wzi ła minister El bieta 
Rafalska, Przewodnicz ca Rady Dialogu Spo-
łecznego oraz wiceminister Stanisław Szwed. 

„Rada Dialogu Społecznego funkcjonuje 
w nowej formule trzeci rok. Po egnała nie-
chlubn  poprzedniczk  Trójstronn  Komi-
sj . Teraz powstaje nowa przestrze , o której 
mówił Prezydent RP, któr  wprowadza ta no-
welizacja. (…) Dzi kuj  Panu Prezydentowi 
za przygotowanie tej nowelizacji, za patro-
nat dialogowi społecznemu w Polsce, za to, 
e Prezydent tak cz sto i ch tnie go ci Rad  
Dialogu Społecznego u siebie” ‒ mówiła mi-
nister El bieta Rafalska.

| 20.07.2018 ‒ ruszył doroczny konkurs Bu-
siness Centre Club o tytuł „Lidera Polskiego 
Biznesu”. Pierwsza edycja konkursu odbyła si  
w roku 1991 a zatem ju  dwadzie cia siedem 
lat temu. Złote Statuetki Lidera corocznie 
otrzymuj  najlepsi z najlepszych polskich 
przedsi biorców. Zwyci zcy wyłaniani s  
dwuetapowo. W pierwszym etapie jury kon-
kursu wybiera nominowanych do Złotych 
Statuetek. W etapie drugim ‒ spo ród nomi-
nowanych wyłaniani s  laureaci. W latach na-

Posiedzenie Rady Rynku Pracy, 18.07.2018 r.
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st pnych dotychczasowi laureaci, który utrzy-
mali albo poprawili wyniki swoich fi rm, mog  
ubiega  si  o Diamenty do Złotej Statuetki

| 23.07.2018 ‒ minister El bieta Rafalska 
zwróciła si  do Głównego Inspektora Pracy 
o podj cie działa  kontrolnych w centrach 
logistycznych fi rmy Amazon działaj cych 
w Polsce. To reakcja na pojawiaj ce si  w me-
diach niepokoj ce informacje dot. sytuacji 
pracowników zatrudnianych w centrach logi-
stycznych Amazon znajduj cych si  w Polsce. 
Wskazano na wyst powanie zjawiska nieprze-
strzegania przepisów prawa pracy oraz prze-
pisów i zasad bezpiecze stwa i higieny pracy. 
„W przypadku, gdy Pa stwowa Inspekcja Pra-
cy ju  takie kontrole przeprowadziła prosz  
o poinformowanie mnie o ich wynikach” ‒ na-
pisała m.in. w pi mie minister Rafalska.

| 24.07.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  
posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran o-
wego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencja-
łu Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił 
Zbrojnych.

| 25.07.2018 ‒ Prezydent RP Andrzej Duda 
podpisał przygotowan  przez MRPiPS usta-
w  z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 
o zwi zkach zawodowych oraz niektórych 
innych ustaw. Najwa niejsza zmiana polega 
na obj ciu pełnym prawem koalicji zwi z-
kowej wszystkich osób wykonuj cych prac  
zarobkow , które na gruncie konstytucyjnym 
i prawnomi dzynarodowym mog  by  za-
liczane do kategorii pracowników. Zgodnie 
ze znowelizowan  ustaw  osob  wykonuj -
c  prac  zarobkow  jest zarówno pracownik 
w rozumieniu Kodeksu pracy, jak i osoba 

wiadcz ca prac  za wynagrodzeniem na in-
nej podstawie ni  stosunek pracy, je eli nie 
zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, 
niezale nie od podstawy zatrudnienia oraz 
ma takie prawa i interesy zwi zane z wyko-
nywaniem pracy, które mog  by  reprezen-
towane i bronione przez zwi zek zawodowy. 
Nowelizacja umo liwi tworzenie zwi zków 
zawodowych i wst powanie do nich przede 
wszystkim osobom wykonuj cym prac  na 
podstawie umów cywilnoprawnych oraz oso-
bom fi zycznym prowadz cym jednoosobowo 
pozarolnicz  działalno  gospodarcz  (tzw. sa-
mozatrudnionym). Prawo wst powania do ist-
niej cych ju  zwi zków zawodowych b dzie 
równie  przysługiwało wolontariuszom, sta-
ystom i innym osobom, które wiadcz  oso-
bi cie prac  bez wynagrodzenia. Nowelizacja 
gwarantuje tak e innym ni  pracownicy oso-
bom wykonuj cym prac  zarobkow  upraw-
nienia niezb dne do wykonywania działalno-
ci zwi zkowej, jak mo liwo  zwolnienia od 
pracy zawodowej na czas niezb dny do wy-
konania dora nej czynno ci czy szczególn  
ochron  działaczy zwi zkowych przed rozwi -
zaniem lub niekorzystn  zmian  umowy. Poza 
tym, nowelizacja zakłada podwy szenie pro-
gów reprezentatywno ci. Dla zakładowych 
organizacji zwi zkowych progi te podwy szo-
no z 7% do 8% dla organizacji wchodz cych 
w skład Rady Dialogu Społecznego i ich orga-
nizacji członkowskich oraz z 10% do 15% dla 
pozostałych organizacji. Ustawa stanowi wy-
konanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 1/13) 
i z dnia 13 maja 2008 r. (sygn. akt P 50/07). 
Nowe przepisy b d  obowi zywa  od 1 stycz-
nia 2019 r., za wyj tkiem przepisu art. 25(3) 
ust. 6 (dotycz cego ustalania liczby członków 
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zwi zku w celu uzyskania przymiotu repre-
zentatywno ci przez zakładow  organizacj  
zwi zkow ), który wejdzie w ycie po upływie 
12 miesi cy od dnia ogłoszenia.

| 26.07.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Bran owe-
go ds. Ochrony Zdrowia.

| 30.07.2018 ‒ w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i eglugi ródl dowej odbyło si  po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Bran owe-
go ds. eglugi i Rybołówstwa Morskiego.

| 31.07.2018 ‒ Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarno ” podj ło decyzj  o zło e-
niu do Komisji Europejskiej skargi w sprawie 
nowej formy zatrudnienia - umowy o pomocy 
przy zbiorach. Jest to nowy rodzaj umowy cy-
wilnoprawnej i nie jest on obj ty regulacjami 
dotycz cymi BHP. Zdaniem Zwi zku oznacza 
to łamanie Dyrektywy 89/391/EWG mówi cej 
o obowi zkach pa stwa wobec bezpiecze -
stwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.


