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| 01.03.2020 – weszły w życie zmiany do-
tyczące kwot świadczeń emerytalno-ren-
towych. Najniższe świadczenie emerytalne  
i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pra-
cy od 1 marca wynoszą 1200 zł, a renta z tytu-
łu częściowej niezdolności do pracy do 900 zł.  
Ponadto, określono wskaźnik waloryzacji 
świadczeń w 2020 roku na poziomie 3,56%. 
Jednocześnie zagwarantowana została pod-
wyżka wysokości emerytur i rent do co naj-
mniej: 70 zł – w przypadku emerytur, emery-
tur pomostowych, nauczycielskich świadczeń 
kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych;  
52,50 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej 

niezdolności do pracy; 35 zł – w przypadku 
emerytur częściowych. Przepisy, które weszły 
w życie zagwarantowały w 2020 roku wypłatę 
tzw. „trzynastej emerytury”, do której upraw-
nieni są świadczeniobiorcy, którzy w dniu  
31 marca 2020 roku mają ustalone prawo m.in. 
do emerytury, renty, renty socjalnej, świad-
czenia przedemerytalnego i rodzicielskiego 
świadczenia uzupełniającego. Kwota dodat-
kowego rocznego świadczenia pieniężnego 
wyniesie 1200 zł brutto. 

| 04.03.2020 – w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecz-
nego. Rozmawiano między innymi o zespole 
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do spraw nowelizacji Ustawy o Radzie Dialo-
gu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego; o decyzji dotyczącej powołania 
Podzespołu ds. edukacji i wychowania; wska-
zania przedstawicieli RDS do Rady Narodowe-
go Funduszu Zdrowia.

| 

04.03.2020 – w CPS „Dialog” odbyło się posie-
dzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, 
podczas którego odbyła się debata “Spowol-
nienie gospodarcze - wyzwania i zagrożenia”.

| 04.03.2020 – ruszył cykl debat Minister-
stwa Rodziny nt. sytuacji rodzica w pracy. Jak 
namówić młodych Polaków do zostania ro-
dzicami? Czy bycie matką jest atrakcyjne dla 
młodych kobiet? Co należy zmienić w przepi-
sach prawnych, aby młodzi ludzie decydowali 

się na potomstwo? Jaka jest sytuacja „Rodzica  
w pracy” w polskiej rzeczywistości? Jak inte-
grować życiowe role – rodzinne i zawodowe? 
Te i wiele innych tematów zostało poruszo-
nych w czasie pierwszej z cyklu debaty zorga-
nizowanej pod hasłem „Po pierwsze Rodzina!”. 

| 05.03.2020 – w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. funduszy europejskich. 
W porządku obrad znalazły się m.in. punkty 
dot. wsparcia dla budowy potencjału partne-
rów społecznych i rozwoju dialogu społecz-
nego w przyszłej perspektywie finansowej UE 
na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego+; stanu negocjacji 
nowej Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027; 
projektu Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji; informacji 
na temat prac Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego; udziału partnerów 
społecznych w promocji funduszy europej-
skich.

| 05.03.2020 – w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bran-
ży Węgla Brunatnego, podczas którego m.in. 
omówiono projekt Polityki energetycznej 
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Polski do 2040 roku w aspekcie wydobycia 
węgla brunatnego; informację o zaawanso-
waniu prac związanych z uzyskaniem koncesji 
na przedłużenie lub rozpoczęcie eksploata-
cji złóż węgla brunatnego Turów, Ościsłowo  
i Złoczew; ustalenia dot. prawa do emerytury 
dla pracowników Zakładów Górniczych Wę-
gla Brunatnego (procedura postępowania Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych).

| 05.03.2020 – w Ministerstwie Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się 
posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżo-
wego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. 
W harmonogramie spotkania zaplanowano 
m.in. punkty dot. ubezpieczeń społecznych 
marynarzy zamieszkałych na terytorium Pol-
ski; finansowanie praktyk zawodowych stu-
dentów szkół morskich; planowanych zmian 
organizacyjnych w terenowej administracji 
morskiej; środków na wynagrodzenia w tere-
nowej administracji morskiej; reorganizacji in-
spektoratów rybołówstwa morskiego.

| 05.03.2020 – Anna Schmidt-Rodziewicz, 
dotychczasowa pełnomocnik Prezesa Rady 

Ministrów ds. dialogu międzynarodowego, 
została nowym wiceministrem rodziny, pra-
cy i polityki społecznej oraz pełnomocnikiem 
rządu ds. równego traktowania.

| 08.03.2020 – weszła w życie ustawa  
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 
tzw. specustawa antykryzysowa. Jej celem jest 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom zdro-
wotnym i gospodarczym epidemii wywołanej 
przez koronawirusa.
Ustawa przewiduje m.in.:

- wykonywanie pracy zdalnej, pracodawca 
może polecić pracownikowi wykonywa-
nie przez czas oznaczony, pracy określonej  
w umowie o pracę, poza miejscem jej stałe-
go wykonywania (praca zdalna);
- prawo otrzymania dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego dla rodziców zwolnionych 
od wykonywania pracy z powodu koniecz-
ności sprawowania opieki nad dzieckiem 
do lat 8, za okres nie dłuższy niż 14 dni,  
w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dzie-
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cięcego, przedszkola lub szkoły, do których 
uczęszcza dziecko.

| 13.03.2020 – w związku z rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa SARS-CoV-2 ogłoszono 
w Polsce stan zagrożenia epidemicznego.

| 18.03.2020 – przedstawiciele pracodaw-
ców i pracowników Rady Dialogu Społecz-
nego zaapelowali o odważne działania, które 
zagwarantują bezpieczeństwo socjalne pra-
cowników, ochronę miejsc pracy i pomoc  
w przetrwaniu firmom. Ich zdaniem skala za-
grożeń związana z epidemią koronawirusa 
nie została uwzględniona w pakiecie anty-
kryzysowym proponowanym przez premiera  
Mateusza Morawieckiego. Wezwano także 
rząd do wykorzystania Rady Dialogu Społecz-
nego jako naturalnej platformy do konsultacji 
planów antykryzysowych. 

| 23.03.2020 – Prezydium Rady Dialogu Spo-
łecznego przeprowadziło wideokonferencję, 
podczas której partnerzy społeczni omówili 
projekt ustawy antykryzysowej.

| 24.03.2020 – Przewodniczący Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zwrócił 
się do Przewodniczącej Komisji Europejskiej 
Ursuli von der Leyen o zawieszenie funkcjono-
wania europejskiego systemu handlu upraw-
nieniami do emisji EU ETS oraz głębokiej re-
wizji dotychczasowej polityki klimatycznej.  
W swoim liście Piotr Duda apeluje o skoncen-
trowanie wszystkich wysiłków na ratowaniu 
unijnej gospodarki, która stoi przed zagroże-
niem zapaści na niespotykaną skalę. Zdaniem 
„Solidarności” bez względu na to, jak długo 
potrwa pandemia, państwa członkowskie i in-

stytucje unijne będą musiały skoncentrować 
się na odbudowie europejskiej gospodarki, 
co wymaga od Komisji Europejskiej silnego 
pakietu stymulacyjnego. To wyzwanie wobec 
którego, wszelkie inne działania, polityczne 
spory i ideologiczne koncepcje muszą zejść 
na dalszy plan. Ponadto, jak sugeruje Związek, 
konieczne jest aby tania i stabilna energia mo-
gła być impulsem niezbędnym do odbudowy 
wzrostu gospodarczego. Szczególnie w przy-
padku krajów takich jak Polska. 

| 28.03.2020 – organizacje pracodawców  
i związków zawodowych Rady Dialogu Spo-
łecznego złożyły protest w sprawie zamachu 
na niezależność Rady Dialogu Społeczne-
go i autonomię organizacji partnerów spo-
łecznych. Był to odzew na zapis w ustawie  
o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw dot. odwoływa-
nia w okresie stanu zagrożenia epidemiczne-
go i epidemii na wniosek organizacji lub bez 
jej wniosku członków Rady Dialogu Społecz-
nego.

| 30.03.2020 – zdaniem części partnerów 
społecznych zrzeszonych w Radzie Dialogu 
Społecznego uchwalona przez Sejm tzw. Tar-
cza antykryzysowa nie realizuje postulatów  
i poprawek zgłaszanych przez organizacje 
reprezentowane w Radzie Dialogu Społecz-
nego. We wspólnym stanowisku zaapelowali  
o niezwłoczne przyjęcie i wprowadzenie w życie 
Tarczy Antykryzysowej w zakresie związanym  
z ratowaniem gospodarki, utrzymaniem za-
trudnienia i funkcjonowaniem przedsiębiorstw. 
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| 31.03.2020 – weszła w życie ustawa o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. 
„tarcza antykryzysowa”. Ustawa przewiduje 
m.in. dopłaty do wynagrodzeń pracowników, 
możliwość wprowadzenia przestoju ekono-
micznego i obniżenia wymiaru czasu pracy 
pracowników, pożyczki i gwarancje finanso-
we dla firm i wiele innych rozwiązań, których 
celem jest utrzymanie miejsc pracy i zapew-
nienie płynności finansowej przedsiębiorstw. 
Swoje stanowisko do projektu ustawy przed-
stawił NSZZ „Solidarność”. Wśród uwag Związ-
ku znalazły się m.in. potrzeba podniesienia 
zasiłku dla osób bezrobotnych, zapewnienie 
iż wszystkie zmiany dotyczące zatrudnienia 
będą przedmiotem porozumień ze związ-
kami zawodowymi, potrzebę wycofania się 
rządu ze skrócenia dobowego odpoczynku, 
konieczność udzielenia wsparcia także du-
żym przedsiębiorstwom, zbyt niski poziom 
dopłat do wynagrodzeń pracowników, ne-
gatywnie oceniono wprowadzenie nieskrę-
powanych możliwości redukcji zatrudnienia 
oraz drastyczne i dyskryminujące względem 
innych grup zawodowych pogorszenie sy-
tuacji prawnej i ekonomicznej dla pracowni-
ków zatrudnionych w administracji rządowej.  
Niezwykle istotne znaczenie miała wprowa-
dzona ustawą zmiana dotycząca działania  
Rady Dialogu Społecznego, wedle której  
Prezes Rady Ministrów może odwoływać 
członków Rady w przypadku utraty zaufa-
nia związaną z informacją dotyczącą pracy, 
współpracy lub pełnienia służby w orga- 

nach bezpieczeństwa państwa lub sprzenie- 
wierzenia się działaniom Rady doprowa- 
dzając do braku możliwości prowadze- 
nia przejrzystego, merytorycznego i regu-
larnego dialogu organizacji pracowników  
i pracodawców oraz strony rządowej. Ustawa 
przewiduje również, że członkostwo w Radzie 
wygasa w przypadku złożenia niezgodnego  
z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Jedno-
cześnie pozbawiono Prezydenta możliwości 
powoływania członków Rady na okres trwa-
nia epidemii i zagrożenia epidemicznego.  
Wprowadzone przepisy spotkały się z ostrą 
krytyką partnerów społecznych, którzy infor-
mowali o tym fakcie organizacje międzyna-
rodowe, w tym EKZZ, BusinessEurope, CEEP 
i SMEunited. Te zaś skierowały się z prośbą  
o interwencję do Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy. Do Prezesa Rady Ministrów w tej 
sprawie napisał Guy Ryder, Dyrektor Gene-
ralny MOP. Dyrektor Generalny wyraził zanie-
pokojenie osłabieniem dialogu społecznego  
w Polsce. Wskazał, że instytucje dialogu po-
winny stanowić platformę działań w okresie 
kryzysu. 

| 31.03.2020 – Rzecznik Małych i Średnich 
Przedsiębiorców rozpoczął akcję #RatujBiz-
nes, mającą informować przedsiębiorców  
o przysługujących im możliwościach w zakre-
sie zwrócenia się o pomoc, wsparcie, ulgę lub 
zwolnienie w sytuacji różnorakich należności 
publicznoprawnych.


