
Spotkanie informacyjno – konsultacyjne Związku Rzemiosła Polskiego
z udziałem przedstawicieli Rady Dialogu Społecznego

W dniach 12-14 listopada 2019 roku w Gdańsku – Jelitkowo odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne
Związku Rzemiosła Polskiego z udziałem przedstawicieli Rady Dialogu Społecznego. Celem głównym spotkania
była promocja dialogu społecznego i prac Rady Dialogu Społecznego.
Gospodarzem spotkania był Pan Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego i jednocześnie
Wiceprzewodniczący Rady Dialogu  Społecznego. W czasie trzydniowych obrad dyskutowano między innymi nad
kwestiami zmian w przepisach prawa oświatowego, roli Rzemiosła w obliczu zmian w otaczającym świecie
społeczno – gospodarczym.
W ostatnim dniu obrad, tj. 14 listopada 2019 roku w spotkaniu wzięły udział  Pani Agnieszka Dobrodziej – p.o.
Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku oraz Pani Joanna Roztkowska – starszy inspektor pracy z
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku – Oddział w Starogardzie Gdańskim. Udział  w panelu dyskusyjnym
przedstawicielek Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku związany był  z tematem  roli dialogu społecznego
oraz współpracą  Państwowej Inspekcji  Pracy z innymi podmiotami – uczestnikami Rady Dialogu Społecznego w
Rzeczypospolitej Polskiej.
Pani Agnieszka Dobrodziej miała zaszczyt odczytać list okolicznościowy Pana Wiesława Łyszczka – Głównego 
Inspektora Pracy, kierowany do Pana Jana Gogolewskiego. W liście tym, Główny Inspektor Pracy między innymi 
podkreślił znaczenie dialogu społecznego jako forum prezentacji stanowisk, wymiany informacji oraz próbę
zrozumienia różnych stanowisk. Zwrócił uwagę na doniosłą rolę Porozumienia zawartego między Państwową
Inspekcją  Pracy a  Związkiem  Rzemiosła Polskiego  oraz znaczenie wspólnie podejmowanych działań
informacyjno - prewencyjnych w sferze ochrony pracy. W swym liście Główny Inspektor Pracy – Pan Wiesław
Łyszczek  odniósł się również do wyzwań, jakim  trzeba będzie sprostać w zakresie prawnej ochrony ludzi pracy w
erze 4.0.
Pani Joanna Roztkowska wygłosiła prelekcję dotyczącą zmian w przepisach kodeksu pracy w zakresie prawnej
ochrony pracowników młodocianych oraz praktycznych rozwiązań w dobie podejmowania nauki i kształcenia
pracowników młodocianych po wprowadzeniu reformy oświaty i likwidacji gimnazjów.

 


