
1

Nr 2  (117)  20 II 2019

http://www.mzzpamdg.pl

W numerze:
str. 2

	Pomagamy	potrzebującym  
 Czas na zmiany  
	 w	regulaminie	ZFŚS	

	Wyższa	składka	na	PPE 
	 w	ArcelorMittal	Poland	 
	 i	spółkach

str. 3
	Rozmowa z Piotrem 
 Foltynem, trenerem 
	 programu	Bezpieczeństwo 
	 to	MY

 Poszerzamy swoje  
	 kompetencje

str. 4
	Program Rady Dialogu  
	 Społecznego	na	rok	2019	

	Druga	edycja	Akademii	 
	 Dialogu	Społecznego	

	W	karnawałowych 
	 rytmach

	Komunikat	MPKZP	

 Darłówko

Zespół Centralny

Wyższe zatrudnienie w 2019 roku
Przewidywany	stan	zatrudnienia	w	ArcelorMittal	Poland	na	koniec	
grudnia	2019	to	10	053	pracowników.	W	porównaniu	do	analogicznego	
okresu	roku	2018	będzie	wyższy	o	252	osoby.	Plan	zatrudnienia	w	formie	
prowizorium	na	rok	2019	był	jednym	z	głównych	tematów	obrad	Zespołu	
Centralnego,	czyli	spotkania	przedstawicieli	pracodawcy	z	zakładowymi	
organizacjami	związkowymi,	które	odbyło	się	7	lutego.	

Struktura	zatrudnienia	 
w	spółce
Liczba pracowników zatrudnio-
nych w ArcelorMittal Poland  
i ZKZ w roku 2018 w porówna-
niu z rokiem 2017 zmniejszyła 
się o 191 osób, podczas gdy 
plan zatrudnienia na rok 2018 
zakładał 261 osób. Jest to 
naturalną konsekwencją – jak 
tłumaczył Stanisław Ból, szef 
dialogu społecznego – więk-
szej niż zakładano w budżecie 
liczby pracowników przyjmowa-

nych z grupy Interim. Wynika to z uzgodnień z największymi organizacjami związkowymi 
dotyczących zmiany procedury rekrutacji polegającej na przeniesieniu najlepiej ocenio-
nych pracowników na stanowiskach CORE z długim okresem przyuczenia do ArcelorMittal 
Poland. Taka tendencja będzie kontynuowana także w tym roku. 

W roku 2018 zwiększyła się liczba pracowników z wykształceniem średnim (o 199 osób). 
W strukturze zatrudnienia widoczne jest zmniejszenie zatrudnienia osób z wykształ-
ceniem podstawowym (35) i zawodowym (221). Jest to związane z rekrutowaniem do 
naszej firmy pracowników na stanowiska o wyższych wymaganiach kompetencyjnych.  
W ciągu dwóch ostatnich lat obniżył się także średni wiek pracowników - z 49,4 w 2016 
roku do 48,1 w roku ubiegłym. 

W roku 2018 na emerytury odeszło 390 osób (w tym 98 na emerytury pomostowe), co 
stanowiło 53 proc. wszystkich zwolnień. Widoczne jest zwiększenie przyjęć nowych pra-
cowników – z zewnątrz przyjęto 541 osób (przyjęcia z rynku zewnętrznego to 157 osób,  
a z grupy Interim – 383), podczas gdy w roku 2017 przyjęto 300 osób. 

Planowane	zmiany	w	poziomie	zatrudnienia	w	roku	2019 
Osiągnięcie zakładanego poziomu zatrud-
nienia jest zależne od uzgodnienia zmian 
w ZUZP - przedłużenia z 24 do 33 miesięcy 
maksymalnego okresu pracy na czas okre-
ślony ustalonego w zakładowym układzie 
zbiorowym pracy. Taka zmiana pozwoli na 
prawidłowe wdrożenie nowego modelu funk-
cjonowania elastycznego zatrudniania pra-
cowników na stanowiskach CORE, wyjaśniał 
Stanisław Ból. 

Stan zatrudnienia na 31.12.2018 -	9801
- przewidywane odejścia na emerytury 
237

- redukcje stanowisk (w ramach projek-
tów productivity)	312

- przyjęcia z Interim do AMP na stanowi-
ska CORE	412

- przyjęcia z rynku zewnętrznego 389	 
(w roku ubiegłym 157)

Przewidywany stan zatrudnienia na 
31.12.2019 -	10	053
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Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja  
Świadczeń Socjalnych 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pracowniczy Program Emerytalny

Pomagamy potrzebującym 

Wyższa składka na PPE  
w ArcelorMittal Poland i spółkach

Czas na zmiany 

W styczniu komisja rozpatrzyła w sumie 128 wniosków i przy-
znała 102 zapomogi losowe oraz 22 zapomogi materialne. W czte-
rech przypadkach zapomóg nie przyznano. Natomiast na lutowym 
posiedzeniu rozpatrzono 102 wnioski o pomoc finansową, przy-
znano 74 zapomogi losowe i 24 zapomogi materialne. W dwóch 
przypadkach Komisja zwróciła wnioski do uzupełnienia i w dwóch 
przypadkach zapomóg nie przyznała. 

Komisja ustaliła również, że wnioski o pożyczki na remont lub 
modernizację mieszkania z ZFŚS można składać do 30 kwietnia 
2019 roku. Wnioski należy składać w BP Partner, w Dąbrowie Gór-
niczej w budynku DAMM 2 pokój 105/106.

 Ponadto ŚDTKŚS przeanalizowała oferty wycieczek krajowych 
i zagranicznych przygotowanych przez BP Partner na rok 2019  
i wyraziła zgodę na większość proponowanych kierunków. W przy-
padku wycieczek zagranicznych, chcąc umożliwić osobom upraw-
nionym skorzystanie również z promocyjnych ofert wycieczek za-
granicznych typu „last” czy „first” (oferty o bardzo krótkim okresie 
ważności) komisja przyjęła zmodyfikowane zasady dotyczące wy-
cieczek zagranicznych. Komisja przyjęła też inne biura turystyczne  
i kierunki wycieczek zagranicznych z określeniem rodzaju transpor-
tu np. Biuro Podróży Partner BPO Sp. z o.o. Sp. K. – TUI, Rego Bis, 
Itaka, Indeks, Skarpa Travel:

 - wycieczki zagraniczne – transport autokar, samolot: Albania, 
Bułgaria, Cypr, Czarnogóra, Chorwacja, Grecja, Gruzja, Hiszpa-
nia, Macedonia, Portugalia, Włochy, Turcja, Wyspy Kanaryjskie;

 - objazdowe wycieczki zagraniczne - transport – autokar, prom, 
samolot: Czechy, Słowacja, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, 

Włochy, Turcja, Węgry, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czar-
nogóra, Albania, Słowenia, Rumunia, Grecja, Bułgaria, Rosja, Ło-
twa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Austria, Szwecja, Szwajcaria, Dania, 
Finlandia, Norwegia, Wielka Brytania; 

- wycieczki zagraniczne (w tym objazdowe) transport autokar: 
Bułgaria, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Albania, Węgry, 
Czarnogóra, Hiszpania, Włochy, Macedonia. 

Problematyczną kwestią okazały się ceny biletów do kina He-
lios w Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu oraz karnety do Aquapar-
ku „Nemo”. Po zapoznaniu się z propozycją BP Partner dotyczącą 
limitów wykorzystania świadczeń w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2019 roku, komisja poprosiła o zweryfikowanie przedsta-
wionej oferty i podjęcie negocjacji w celu obniżenia cen. Ponieważ 
negocjacje nie przyniosły rezultatów, ŚDTKŚS nie wyraziła zgody na 
dofinansowanie do biletów do Aquaparku „Nemo”. Podjęto decyzję 
o uruchomieniu dofinasowania  do sprzedaży biletów sieciowych do 
kina Helios i Cinema City. 

Warto przypomnieć, że w roku bieżącym BP Partner w części 
turystycznej (budynek Polikliniki Dąbrowskiej) wydłużyło godziny 
pracy – od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 18.00,  
w soboty od godz. 8.00 do godz. 13.00. Zmianie uległ również  
sposób organizacji przyjmowania oraz składania wniosków.

Jak już informowaliśmy w poprzednim 
wydaniu „Faktów związkowych”, konty-
nuowanie PPE jest znacznie korzystniejsze 
dla pracowników niż zastosowanie ustawy  
o Pracowniczych Planach Kapitałowych 
(PPK), zgodnie z którą pracownicy płaciliby 
dodatkową składkę emerytalną w wysoko-
ści co najmniej 2 proc. swojego wynagro-
dzenia brutto. Konsekwencją tego byłoby 
obniżenie otrzymywanego przez pracowni-
ków wynagrodzenia netto o ponad 3 proc. 
Chcąc tego uniknąć, strony społeczna i pra-
codawcy podjęły działania mające uchronić 

pracowników przed dodatkowymi kosztami. 
Efektem tego jest wzrost od 1 maja wy-
sokości składki podstawowej do 3,5 proc. 

Jednocześnie, ze względu na ograni-
czenia budżetowe w 2019 roku, wspólnie 
podjęto decyzję o zawieszeniu odprowa-
dzania składki za okres 4 miesięcy (sty-
czeń – kwiecień) tego roku. Po tym okresie 
składka będzie odprowadzana już w nowej 
wysokości. 

Pracowniczy Program Emerytalny z pod-
wyższoną składką 3,5 proc. wynagrodze-
nia brutto, finansowaną przez pracodawcę, 

będzie funkcjonował także w Przedsię-
biorstwie Usług Kolejowych KOLPREM Sp.  
z o.o., ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o., 
ArcelorMittal Business Center of Exellence 
Poland Sp. z o.o. i TAMEH POLSKA Sp. z o.o., 
w których przedstawiciele pracodawcy i za-
kładowych organizacji związkowych podpi-
sali stosowne porozumienia. 
Nadal istnieje możliwość przystąpienia 
do Pracowniczego Programu Emerytal-
nego w naszej firmie. Zachęcamy zatem 
wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie 
zrobili.

Podczas lutowego posiedzenia Zespołu Centralnego zapropono-
wano, aby zakładowe organizacje związkowe wypracowały wspólne 
kierunki zmian w zakresie świadczeń socjalnych. Być może uda się 
uzgodnić taki regulamin, w którym część stała będzie obowiązy-
wać na okres kilku lat. Rozmowy dotyczące Regulaminu ZFŚS na rok 
2020 mają się rozpocząć jeszcze w I półroczu tego roku.

Podczas	pierwszych	tegorocznych	spotkań	Śląsko-
Dąbrowskiej	Terenowej	Komisji	Świadczeń	Socjalnych	
(ŚDTKŚS),	które	odbyły	się	w	styczniu	i	lutym,	obok	
spraw	organizacyjnych	związanych	z	rozpoczęciem	
nowego	roku,	tradycyjnie	rozpatrzono	wnioski	
pracowników	znajdujących	się	w	trudnej	sytuacji	
życiowej.	

Od	1	maja	w	ArcelorMittal	Poland	wzrośnie	składka	
podstawowa	na	Pracowniczy	Program	Emerytalny	(PPE)	 
z	1,5	do	3,5	proc.,	która	w	całości	będzie	finansowana	
przez	pracodawcę.	Aneks	do	Umowy	Zakładowej	
dotyczącej	podwyższenia	składki	na	PPE	w	naszej	firmie	
podpisali	7	lutego	przewodniczący	wszystkich	zakładowych	
organizacji	związkowych	z	dyrektorem	generalnym	Geertem	
Verbeeckiem,	reprezentującym	stronę	pracodawcy.	

Zakładowy	Fundusz	Świadczeń	Socjalnych	
funkcjonujący	w	naszej	firmie	od	wielu	lat	cieszy	
się	niesłabnącym	zainteresowaniem	pracowników.	
Fundusz	zarządzany	przez	pracodawcę	i	zakładowe	
organizacje	związkowe	działa	w	oparciu	o	regulamin	
ZFŚS.		
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Poszerzamy swoje kompetencje
Szkolenia	są	nieodłącznym	elementem	rozwoju	osobistego	
pracownika,	a	tym	samym	funkcjonowania	firmy.	Członkowie	naszego	
Związku	od	lat	biorą	udział	w	różnego	rodzaju	szkoleniach.	W	tym	
roku	blisko	90	członków	zarządów	wydziałowych	i	spółek	będzie	mieć	
możliwość	uczestniczenia	w	szkoleniach	i	warsztatach	z	cyklu	„Dobre	
prawo	wymaga	kompetentnych	autorów”.	

Jest to projekt współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój, którego 
celem jest wzrost potencjału i podwyż-
szenie kompetencji niezbędnych do ak-
tywnego udziału w procesie stanowienia 
prawa. 

Jego beneficjentami są: Związek Za-
wodowy Górników w Polsce, Federacja 
Związków Zawodowych Pracowników 
Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług 

w Polsce oraz Rada OPZZ Województwa 
Śląskiego. 

W zdecydowanej większości są to szko-
lenia i warsztaty z zakresu prawa pracy. 
Związkowcy mogą rozwijać swoją wiedzę 
dotyczącą m.in. ustawy o ochronie danych 
osobowych, debaty publicznej, negocjacji 
i mediacji w procesie tworzenia prawa.

Spora grupa poszerzy swoje kompeten-
cji z tematów dotyczących ubezpieczeń 
społecznych ze szczególnym uwzględnie-
niem emerytur i rent oraz zasiłków choro-

bowych i macierzyńskich. 
Tegoroczny cykl szkoleń został zainau- 

gurowany 17 i 18 stycznia. W szkole-
niu z zakresu prawa pracy w kontekście 
nowej ustawy o związkach zawodowych 
uczestniczyło sześciu członków nasze-
go Związku. 

Kolejne szkolenie „Ubezpieczenie 
społeczne - renty i emerytury” odbędzie 
się 27 lutego. Pytania dotyczące tego 
obszaru prosimy kierować do członków 
swoich zarządów – zostaną one zadane 
wykładowcy i szczegółowo wyjaśnione. 

Jak wynika z relacji uczestników, szko-
lenia te cieszą się dużym zainteresowa-
niem. Zajęcia są prowadzone w sposób 
profesjonalny, a wykładowcy starają się 
łączyć teorię z praktyką. 

Zachęcamy zatem do udziału w szko-
leniach. 

-	 Proszę	podsumować	ten	pierwszy	
etap programu.

-	 P.F.: Cykl warsztatów Bezpieczeństwo to 
MY rozpoczął się w ArcelorMittal Poland 
w połowie 2016 roku. Do końca ubiegłego 
roku przeszkolonych zostało 9845 pracow-
ników, co stanowi 98 proc. załogi. Program 
został bardzo dobrze przyjęty przez pra-
cowników we wszystkich lokalizacjach.  
Odzwierciedleniem tego może być spadek 
liczby wypadków śmiertelnych w Grupie – 
z 27 wypadków, gdy zaczynaliśmy program 

do 10. w roku ubiegłym. Oczywiście nie do 
końca wiadomo, czy jest to tylko zasługą 
programu. 
W pierwszej części skupiliśmy się na świa-
domości pracownika. Motywem przewod-
nim programu było „JA” – człowiek jako 
jednostka. Jaki „JA” mam wpływ na bez-
pieczeństwo własne, co mogę poprawić  
w swoim zachowaniu.
-	 A	co	nowego	jest	w	drugim	etapie	
programu	Bezpieczeństwo	to	MY?

-	 P.F.:	 Druga część programu jest kon-
tynuacją części pierwszej, ale z nowymi 
elementami – z wprowadzeniem przejścia 
od „JA” do „MY”. Głównym założeniem 
drugiej edycji jest tworzenie zespołu: ra-
zem możemy więcej - „Bezpieczeństwo to 
nasze wspólne dobro”. W tym etapie skupi-
liśmy się na czterech standardach: Izolacja 
001, Praca na wysokości 003, Urządzenia 
dźwignicowe i operacja podnoszenia 007 
oraz Pojazdy i prowadzenie pojazdów 006. 
Stwierdziliśmy, że przy tych pracach nasi 
pracownicy najczęściej ulegają wypadkom 
i doznają wielu kontuzji oraz uszczerbku 
na zdrowiu. Postaramy się pokazać, jak po-
prawić rozumienie tych standardów i jak je 
zastosować w codziennej pracy. 
-	 Czy	formuła	warsztatów	ulega	
zmianie?	

-	 P.F.: W tej edycji programu szeregowi 

pracownicy będą się szkolić razem z mi-
strzami. Uznaliśmy bowiem, że świado-
mość obu grup jest na tyle duża, że nie ma 
sensu, aby dokonywać podziału. To zakład 
będzie decydował, którzy pracownicy mają 
być przeszkoleni w pierwszej kolejności. 
Podczas czterech dni warsztatów będziemy 
zwracać uwagę głównie na zachowanie lu-
dzi, a nie suche brzmienie przepisów. Tym 
razem drugi dzień będzie dniem praktycz-
nym z udziałem liderów zakładowych tych 
czterech standardów. W kolejnych dniach 
- my trenerzy - postaramy się uzupełnić 
od strony praktycznej to, czego nie zdążyli 
zrobić liderzy standardu. Tak więc pracow-
nik będzie mógł przećwiczyć np. ubieranie 
szelek, dopasować odpowiedni sprzęt czy 
zabezpieczenia (standard 003), aby w przy-
padku sytuacji awaryjnej umiał to zrobić.
-	 Rozumiem,	że	cel	programu	
pozostaje	ten	sam…

Nadrzędnym celem obu części programu 
BTM jest poprawa naszego bezpieczeństwa. 
Trenerzy wywodzący się spośród pracow-
ników różnych wydziałów starają się prze-
kazać wiedzę w jak najbardziej przyjazny 
i przyswajalny sposób. Nadal dążymy do 
tego, aby poprzez szkolenia zainspirować 
pracowników do zmiany sposobu myślenia 
o bezpieczeństwie, ale przede wszystkim 
do zmiany świadomości z „ja muszę” na „ja 
chcę”. 

Rozpoczynamy drugi etap programu 
Bezpieczeństwo to MY 
W	listopadzie	ubiegłego	roku	zakończył	się	pierwszy	etap	programu	
Bezpieczeństwo	to	MY,	który	cieszył	się	dużym	zainteresowaniem	i	aprobatą	
wśród	naszej	załogi.	

Rozmowa z Piotrem Foltynem, trenerem programu Bezpieczeństwo to MY 
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Sekretariat		e-mail:	sekretariat@mzzpamdg.pl
tel. 32	776	95	70
Płace	i	zatrudnienie		
Mirosław Cerazy – tel.	32	776	95	82
kom.	531	472	293
BHP	i	sprawy	socjalne 
Adam Wdowiak – tel.	32	776	93	52
kom.	531	293	937
Skarbnik	
Grażyna Kowalewska – tel.	32	776	83	49
kom.	531	506	872
Kasa czynna w pon., śr. i czw. od 800	–	1000, 1300	–	1430 
Główna	Księgowa
Dorota Nawrocka – tel. 32	776	83	29
Radca	Prawny
Tadeusz Szymczyk – tel.	32	776	84	14 
w pon. i wt. w godz. od 1100 do 1500

Koło	Emerytów	i	Rencistów
Maria Zych tel.	32	776	94	56	 
w śr. i czw. w godz. od 900 do 1400

Masz sprawę - zadzwoń

Wydawca: MZZP	AM	DG												Redakcja:	Ewa	Oczkowicz
Adres redakcji:                 e-mail:	faktyzwiazkowe@mzzpamdg.pl
41-308	Dąbrowa	Górnicza,	Al.	J.	Piłsudskiego	92
tel. 32	776	93	14,              fax 32	776	85	02
http://www.mzzpamdg.pl
Druk: UNIDRUX	Sp.	z	o.o.                                     Nakład: 1500

Komunikat
Zarząd Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland 
w Dąbrowie Górniczej
zaprasza członków MPKZP
na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE za rok 2018.
Zebranie odbędzie się 22 lutego 2019 roku  
o godz. 14.15 w sali konferencyjnej – budynek  
DAMM 4 (siedziba związków zawodowych).

Zabawy karnawałowe organizowane od kilku lat przez nasz Związek 
cieszą się dużym powodzeniem. Jak widać hutnicy, czemu dali już niejed-
nokrotnie wyraz, po pracy lubią się także dobrze bawić. 

A zabawy w „Jedenastce” mają już swoją markę – miła atmosfera, wy-
kwintne menu i muzyka w wykonaniu zespołu Revers – gwarantują dobrą 
zabawę. Takie imprezy są także doskonałą okazją do spotkania i integracji 
z koleżankami i kolegami z innych wydziałów, na co nie ma czasu podczas 
codziennej pracy.

Karnawałowe rytmy i miła atmosfera z pewnością pozostaną we wspo-
mnieniach uczestników zabawy aż do następnego roku. 

Ponad	120	osób,	w	większości	członków	naszego	
Związku,	bawiło	się	2	lutego	na	zabawie	karnawałowej	 
w	restauracji	„Jedenastka”.	

W karnawałowych
rytmach

Darłówko	Wielkanoc	nad	morzem		
Gniewko	Standard	

Termin	19	-	27	kwietnia	2019	roku		

Cena	1070	zł	od	osoby obejmuje: przejazd autokarem, zakwaterowa-
nie (6 noclegów), wyżywienie 3 x dziennie (7 śniadań, 7 obiadów, 6 kolacji, 
1 śniadanie wielkanocne, 1 wystawną kolację przy muzyce, 1 biesiadowa-
nie przy grillu z grajkiem), badanie lekarskie, dwa zabiegi rehabilitacyjne 
dziennie, wejścia na basen kryty, inhalacje, ubezpieczenie.
Dzieci do lat 10 – 670 złotych, do lat 3 – 260 złotych.
Dodatkowych informacji udziela Feliks Swoboda tel. 501 597 828.
Organizator BP Partner tel. 32 792 (44) 86 05, 8606.
www.bppartner.com.pl

Druga edycja Akademii 
Dialogu Społecznego 

Program Akademii będzie obejmował zagadnienia praktyczne 
bezpośrednio związane z realiami prowadzenia dialogu społecznego 
oraz czysto szkoleniowe dotyczące przepisów kodeksu pracy, usta-
wy o związkach zawodowych czy ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych. 

W pierwszej edycji tego projektu zakończonym w 2010 roku 
uczestniczyło około 100 osób.

Oto tematy, którymi będzie zajmować się RDS w bieżącym roku:

• Przyszłość pracy w Polsce, kwalifikacje zawodowe w kontek-
ście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy.

• Przegląd systemu podatkowego oraz pozapłacowych kosz-
tów pracy w Polsce.

• Polityka klimatyczna, energetyczna i ochrony środowiska - 
wpływ na rozwój gospodarki oraz bezpieczeństwo socjalne 
obywateli.

• Ocena i perspektywy funkcjonowania dialogu społecznego  
w Polsce – wypracowanie zmian w tym Ustawy o RDS - 
wzmacniających mechanizmy dialogu społecznego i udział 
partnerów społecznych w procesie legislacyjnym.

• Przegląd i ocena systemu emerytalnego w Polsce.

• Przegląd realizacji zasad i praw Europejskiego Filara Praw 
Socjalnych – wypracowanie rekomendacji.

• Przegląd, ocena i propozycje zmian przepisów z zakresu in-
dywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

• Przegląd i ocena wyników wdrażania reformy oświaty w Pol-
sce. 

Przypomnijmy, zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu spo-
łecznego w celu zapewnienia właściwego rozwoju społeczno- 
gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej go-
spodarki i spójności społecznej.

RDS ma w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji 
i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

Jeszcze	w	tym	roku	ma	się	rozpocząć	druga	edycja	
Akademii	Dialogu	Społecznego.	

Podczas	posiedzenia	plenarnego	Rady	Dialogu	
Społecznego,	które	odbyło	się	25	stycznia,	
zatwierdzono	program	działania	Rady	na	rok	2019.	

Program Rady 
Dialogu Społecznego 
na rok 2019 


