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|  15.06.2018 - w Przedstawicielstwie Komisji 
Europejskiej w Polsce, w Warszawie, odbyło 
si  spotkanie dotycz ce Zalece  krajowych 
dla Polski przyj tych przez Komisj  Europej-
sk  w ramach procedury Semestru Europej-
skiego. W spotkaniu wzi li udział przedsta-
wiciele partnerów społecznych, rodowiska 
naukowego oraz przedstawiciele Komisji 
Europejskiej. W czasie spotkania podkre la-
no, e Polska osi gn ła imponuj cy wzrost 
gospodarczy, jednak brakuje scenariusza po-
dejmowania przez nasz kraj działa , które za-
bezpieczyłyby ten wzrost w okresie rednio-
terminowym. Obawy wynikaj  ze spadaj cej 
w Polsce stopy zast pienia wiadcze  emery-
talnych.

| 17-20.06.2018 - w Liverpoolu odbył si  
Kongres UNI Global Union, wiatowej fede-
racji zwi zków zawodowych sektora usług. 
Hasłem kongresu było „Make it Happen”. Przy-
j to najwa niejsze cele UNI na najbli sze lata. 
W ród nich znajduj  si  akcje na rzecz obrony 
pokoju, demokracji i praw człowieka, walka 

o godziwe warunki pracy dla pracowników, 
jak równie  działania na rzecz organizowa-
nia si  pracowników w zwi zki zawodowe. 
W czasie kongresu wybrano nowe władze or-
ganizacji. Dotychczasowego przewodnicz -
cego UNI Global, Phillipa Jenningsa zast piła 
Christy Hoff man. Do Rady Zarz dzaj cej wy-
brana została Wiesława Ma arska z Krajowego 
Sekretariatu Ł czno ci NSZZ „Solidarno ”. 
W UNI Global, NSZZ „Solidarno ” reprezentu-
j  Sekretariat Ł czno ci oraz Sekretariat Ban-
ków, Handlu i Ubezpiecze . UNI Global zrze-
sza ponad 900 organizacji zwi zkowych ze 
140 krajów. W swoich szeregach ma 20 mln 
członków. 

| 18.06.2018 - w Granadzie, miała miejsce 
Mi dzynarodowa Letnia Szkoła i Konferencja 
(International Summer School and Confe-
rence) “Beyond Secular Faith”. Szkoła Letnia 
została zorganizowana przez Arcybiskupa 
Granady, Javiera Martineza i Instytut Filozofi i 
“Edith Stein” w Granadzie. Honorowym Współ-
organizatorem była Komisja Krajowa NSZZ 
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“Solidarno ”. Rozmawiano o zagadnieniach 
zwi zanych ze współczesnym kapitalizmem 
i wolnym rynkiem z perspektywy współcze-
snej my li chrze cija skiej.

| 21.06.2018 - w Brukseli została zawi zana 
sie  współpracy „Stand Up for the Social Pilar”, 
której celem jest przekonanie i zach cenie rz -
dów oraz instytucji europejskich do tego, by 
w pełni wdro y  Europejski Filar Praw Socjal-
nych. Sie  skupia przedsi biorców i organi-
zacje społeczne, w tym spółdzielnie, zwi zki 
zawodowe i inne organizacje pozarz dowe. 
Europejski Filar Praw Socjalnych jest jedn  
z najwa niejszych inicjatyw europejskich. 
Celem Filara jest wzmocnienie społeczne-
go wymiaru integracji europejskiej. Został 
on proklamowany przez wszystkie pa stwa 
członkowskie, cho  cz  z nich podchodzi 
do tej inicjatywy z dystansem. Zwi zki zawo-
dowe zdecydowanie poparły t  inicjatyw .

| 21.06.2018 - w Luksemburgu, Sekretarz Sta-
nu Stanisław Szwed (MRPiPS) wzi ł udział w po-
siedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Spo-
łecznej, Zdrowia i Spraw Konsumentów (Rada 
EPSCO). Podczas posiedzenia, minister Szwed 
podkre lił, e warunki, w jakich pracuj  polscy 
pracownicy, s  dla polskiego Rz du niezwy-
kle istotne. Jego zdaniem, rewizja dyrektywy 
96/71/WE doprowadzi do znacz cego utrud-
nienia i ograniczenia procesu delegowania 
pracowników, bez wyra nej poprawy ich sytu-
acji oraz mo e prowadzi  do uniemo liwienia 
korzystania z jednej z najwi kszych zdobyczy 
Unii Europejskiej, jak  jest swoboda wiad-
czenia usług. Rewizja dyrektywy 96/71/WE 
wejdzie w ycie 20 dnia po jej opublikowa-
niu w Dzienniku Urz dowym Unii Europej-

skiej. Pa stwa członkowskie b d  miały 2 lata 
na jej implementacj , w trakcie których nie 
b d  mogły wymaga  przestrzegania imple-
mentowanych przepisów od przedsi bior-
ców deleguj cych pracowników. Co istotne 
przyj te zmiany do dyrektywy 96/71/WE nie 
b d  miały zastosowania do sektora mi dzy-
narodowego transportu drogowego dopóki 
nie zostan  przyj te szczególne rozwi zania 
dla ww. sektora (lex specialis). Polska poparła 
porozumienie odno nie zmian rozporz dze  
o koordynacji systemów zabezpieczenia oraz 
tekst kompromisowy projektu dyrektywy 
w sprawie przejrzystych i przewidywalnych 
warunkach pracy w UE. W zakresie projektu dy-
rektywy w sprawie równowagi mi dzy yciem 
zawodowym a prywatnym rodziców i opieku-
nów Polska wstrzymała si  od głosu. Minister 
Szwed podkre lił, e projekt tej dyrektywy jest 
istotn  inicjatyw  oraz, i  Rz d opowiada si  
za popraw  dost pu do rozwi za  w zakre-
sie równowagi mi dzy yciem zawodowym 
a prywatnym rodziców. Polska ma bardzo do-
bre rozwi zania w tym zakresie, takie jak np. 
płatny roczny urlop na opiek  nad dzieckiem. 
Jednak e cz  rozwi za  proponowanych 
w projekcie dyrektywy prowadzi do nadmier-
nej ingerencji w krajowe rozwi zania prawne 
dotycz ce uprawnie  zwi zanych z rodziciel-
stwem. W szczególno ci to rodzice powinni 
decydowa  o sposobie wykorzystania urlopu 
rodzicielskiego. Polska zajmuj c stanowisko 
wzi ła tak e pod uwag  fakt, i  Sejm i Senat 
RP uznały projekt dyrektywy za niezgodny 
z zasad  pomocniczo ci.

| 27-29.06.2018 - w Brukseli odbyła si  orga-
nizowana przez Europejski Instytut Zwi zków 
Zawodowych, konferencja pt. „The World(s) 
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of Work in Transition”, która dotyczyła zmian 
w wiecie pracy. Podczas wydarzenia mówio-
no o wyzwaniach, które stoj  przed pracow-
nikami w kontek cie megatrendów na rynku 
pracy, takich jak swobodny przepływ kapitału, 
usług i ludzi, zmiany klimatyczne oraz zmiany 
demografi czne. Podkre lono równie  znacze-
nie digitalizacji gospodarki, która modyfi kuje 
znane nam procesy produkcji, zasady zatrud-
nienia oraz warunki pracy. W czasie wyst pie  
powtarzały si  stwierdzenia dotycz ce tego, 
e zmiany powinny by  korzystne dla wszyst-
kich, oraz e ró ne podmioty, współpracuj c 
ze sob , powinny tymi zmianami zarz dza .

| 28.06.2018 - w Brukseli, Rada Unii Euro-
pejskiej zatwierdziła Zalecenia dla poszcze-
gólnych krajów, które s  przedstawiane 
w ramach procedury Semestru europejskie-
go. Rekomendacje dla Polski obejmuj  takie 
kwestie jak:
1. Zapewnienie, by stopa wzrostu nominal-
nego publicznych wydatków pierwotnych 
netto nie przekroczyła 4,2 % w 2019 r., co od-
powiadałoby rocznej korekcie strukturalnej 

wynosz cej 0,6 % PKB. Podj cie działa  w celu 
zwi kszenia efektywno ci wydatków publicz-
nych, w tym przez reform  procesu bud eto-
wego.
2. Podj cie działa  w celu zwi kszenia uczest-
nictwa w rynku pracy, w tym przez popraw  
dost pu do opieki nad dzie mi i rozwój umie-
j tno ci przydatnych na rynku pracy, zwłasz-
cza przez wspieranie uczenia si  dorosłych, 
oraz w celu likwidacji utrzymuj cych si  prze-
szkód dla bardziej trwałych form zatrudnienia. 
Zapewnienie stabilno ci i adekwatno ci syste-
mu emerytalnego przez wprowadzenie rod-
ków słu cych podwy szeniu rzeczywistego 
wieku przej cia na emerytur  i przez reform  
preferencyjnych systemów emerytalno-ren-
towych.
3. Wzmocnienie zdolno ci gospodarki do in-
nowacji, w tym przez wspieranie ci lejszej 
współpracy pomi dzy przedsi biorstwami 
a instytucjami badawczymi. Popraw  oto-
czenia regulacyjnego, w szczególno ci przez 
zapewnienie skutecznych konsultacji publicz-
nych i społecznych w procesie legislacyjnym.


