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| 04.08.2018 ‒ w historycznej Sali BHP, 
w Gda sku, odbyło si  spotkanie grupy fi -
skich zwi zkowców z organizacji Teollisuus 
liitto z przedstawicielami NSZZ „Solidarno ”. 
Podczas spotkania strona fi ska przedstawiła 
najwa niejsze zało enia projektu, którego cz -
ci  była ta wizyta studyjna. Brali w nim udział 
młodzi członkowie tej organizacji. Ma on na 
celu trwałe wł czenie młodych osób w pra-
ce organizacji. W dalszej cz ci rozmawiano 
o tym jakie działania na rzecz młodych osób 
podejmuje NSZZ „Solidarno ”, jaka jest struk-
tura obu zwi zków oraz z jakimi wyzwaniami 
mierzy si  ruch zwi zkowy w Polsce i Finlandii. 

| 07.08.2018 ‒ w Gda sku, odbyło si  spo-
tkanie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno ” 
z  Premierem rz du Mateuszem Morawiec-
kim. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim po-
stulatów Zwi zku dotycz cych minimalnego 
wynagrodzenia, płac w sferze bud etowej 
oraz Zakładowego Funduszu wiadcze  So-
cjalnych. W ród innych tematów, które były 
omawiane, znalazła si  kwestia jako ci dialo-
gu społecznego w Polsce.

| 07.08.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. usług publicz-
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nych. W spotkaniu udział wzi li przedstawicie-
le: Ministerstwa Zdrowia; Ministerstwa Edukacji 
Narodowej; Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów. 
Pierwsz  cz  posiedzenia zdominował temat 
Polityki Lekowej Pa stwa na lata 2018-2022. 
Strategiczne cele dokumentu przedstawił na 
posiedzeniu Wiceminister Zdrowia Marcin 
Czech, odpowiedzialny w resorcie za polity-
k  lekow  i farmacj . Polityka lekowa pa stwa 
ma za zadanie zapewnienie pacjentom sze-
rokiego dost pu do skutecznych i bezpiecz-
nych leków oraz przejrzystego i racjonalnie 
działaj cego systemu refundacji leków, który 
jednocze nie wspiera aktywno ci inwestycyj-
ne na terenie Polski oraz rozwój polskiej go-
spodarki ‒ wyja niał minister Czech. Dodał, 
i  cele strategiczne dokumentu wpisuj  si  
w d enia wiatowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) w odniesieniu do polityk lekowych. 
W drugiej cz ci spotkania partnerzy podj li 
prób  wypracowania materiału dotycz ce-
go działa  rz du i partnerów społecznych na 
rzecz aktywnego starzenia si  społecze stwa. 
Ostatnim punktem porz dku obrad był temat 
projektu zmiany ustawy Prawo o wiatowe 
i ustawy o systemie o wiaty oraz niektórych 
innych ustaw, podczas którego przedstawi-
ciele Ministerstwa Edukacji Narodowej omó-

wili główne elementy zało e  projektowanej 
ustawy. Dokument z 26 czerwca br. zakłada 
m.in. zmiany w klasyfi kacji zawodów, fi nanso-
waniu szkół zawodowych, praktycznej nauce 
zawodu w tym kształceniu młodocianych, 
we współpracy szkół z pracodawcami, egza-
minach zawodowych, awansie zawodowym 
uwzgl dniaj cym nauczycieli polonijnych.

| 09-10.08.2018 ‒ w Katowicach odbyła si  
mi dzynarodowa konferencja - Społeczny 
PRE_COP24. Celem konferencji było przede 
wszystkim omówienie i przedstawienie sta-
nowisk polskich i zagranicznych organizacji 
zwi zkowych dotycz cych polityki klimatycz-
nej w zwi zku ze szczytem klimatycznym ONZ 
COP24. Honorowy Patronat nad konferencj  
obj ł Prezydent RP Andrzej Duda. Organiza-
torami PRE_COP24 było NSZZ „Solidarno ”, 
Ogólnopolskie Porozumienie Zwi zków Za-
wodowych, Forum Zwi zków Zawodowych, 
Stowarzyszenie In ynierów i Techników Gór-
nictwa Oddział Rybnik oraz społeczna inicjaty-
wa Górnictwo OK.

| 15.08.2018 ‒ w Trójmie cie odbył si  XXIV 
ORLEN Maraton „Solidarno ci”. Udział w  wy-

Spotkanie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
z  Premierem Mateuszem Morawieckim, 7.08.2018 r.

Fo
t. 

N
SZ

Z 
„S

ol
id

ar
no

ść
”

Spotkanie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z  Pre-
mierem Mateuszem Morawieckim, 7.08.2018 r. 

Fo
t. 

N
SZ

Z 
„S

ol
id

ar
no

ść
”



Chronograf      SIERPIEŃ 2018

3

darzeniu wzi ło 690 zawodników z Polski 
i 24 innych pa stw. Trasa maratonu przebiega 
obok miejsc szczególnie wa nych dla historii 
NSZZ „Solidarno ” jak np. pomnik Ofi ar Grud-
nia ’70. 

| 21.08.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Podzespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. reformy polityki ryn-
ku pracy.

| 29.08.2018 ‒ Piotr Duda, przewodnicz cy 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarno  i Wojciech 
Weiss, prezes spółki LOTOS Paliwa podpisa-
li porozumienie o współpracy, dzi ki które-
mu zwi zkowcy oraz ich rodziny korzystaj -
ce z elektronicznej legitymacji członkowskiej 
otrzymaj  zni ki na produkty oferowane przez 
LOTOS.

| 29.08.2018 ‒ odbyło si  spotkanie Mini-
ster Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej El -
biety Rafalskiej z obraduj c  w Gda sku, Ko-
misj  Krajow  NSZZ „Solidarno ”. W czasie 
spotkania Minister przedstawiła propozycje 
rz du dotycz ce odmro enia kwoty bazowej 

w wynagrodzeniach w sferze bud etowej 
oraz kwoty bazowej zakładowego funduszu 
wiadcze  socjalnych. Potwierdziła tak e pro-
pozycj  podwy szenia w 2019 roku wysoko ci 
minimalnego wynagrodzenia do 2220 zł.

| 31.08.2018 ‒ w Gda sku miały miejsce 
główne obchody rocznicy podpisania Po-
rozumie  Sierpniowych w 1980 r. W ramach 
uroczysto ci zaplanowano uroczyste posie-
dzenie Zarz du Regionu Gda skiego NSZZ 
„Solidarno ” w sali BHP, zło enie kwiatów pod 
Bram  nr 2 Stoczni Gda skiej oraz przemarsz 
do Bazyliki w. Brygidy, gdzie odbyła si  msza 
wi ta. Obchody zako czył koncert „Koniec 
lata z Solidarno ci ”. W uroczysto ciach brał 
udział Prezydent RP Andrzej Duda.

| 31.08.2018 ‒ w Gda sku, odbyła si  konfe-
rencja „Stocznia Gda sk 4.0. Nowy pocz tek”. 
W jej trakcie przedstawiono plany zwi zane 
z rewitalizacj  terenów stoczniowych. W wy-
darzeniu brali udział przedstawiciele NSZZ 
„Solidarno ”, z Piotrem Dud , Przewodnicz -
cym Zwi zku, na czele.

Posiedzenie ZP RDS ds. polityki rynku pracy, 21.08.2018 r. 


