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03.11.2017 - obchodzony był Europejski
Dzie㶠 Równej Płacy. Jest to data symbolicznie wyra㶊aj㶁ca skal㶝 nierówno㶄ci płacowych
mi㶝dzy kobietami i m㶝㶊czyznami w Unii Europejskiej. Na podstawie danych Eurostatu,
Komisja Europejska ustanawia co roku dzie㶠,
od którego kobiety w Europie pracuj㶁 do ko㶠ca roku kalendarzowego za darmo, podczas
gdy m㶝㶊czy㶈ni nadal otrzymuj㶁 swoje wynagrodzenie. Według najnowszych dost㶝pnych
danych Eurostatu (2014) luka płacowa, liczona
jako ró㶊nica 㶄redniej stawki godzinowej brutto mi㶝dzy m㶝㶊czyznami i kobietami w polskiej gospodarce wynosi 7,7% na niekorzy㶄㶛
kobiet. 㵼rednia ró㶊nica w wynagrodzeniach
kobiet i m㶝㶊czyzn na poziomie UE-28 wynosi
16,7% na niekorzy㶄㶛 kobiet.

|

06.11.2017 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝
posiedzenie Zespołu problemowego Rady
Dialogu Społecznego ds. rozwoju dialogu
społecznego.
06.11.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝
posiedzenie Grupy roboczej ds. Europejskiego dialogu społecznego.

|

| 07.11.2017 ‒ w CPS „Dialog” odbyło Autonomiczne posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa
pracy.

| 07.11.2017 - „Obligacje jako 㶈ródło ﬁnansowania przedsi㶝biorstw” były tematem seminarium dla członków ZP BCC, które odbyło si㶝
w siedzibie Zwi㶁zku. Uczestnicy spotkania poznali ró㶊ne mo㶊liwo㶄ci pozyskiwania kapitału
zewn㶝trznego na rozwój ﬁrmy. Dowiedzieli
si㶝 o procedurach działa㶠, wadach i zaletach
rozwi㶁za㶠 szczegółowych.

|

07.11.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝
posiedzenie Zespołu problemowego Rady
Dialogu Społecznego ds. prawa pracy.

| 07.11.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 posiedzenie Dora㶈nego Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
07.11.2017 ‒ odbyło si㶝 Posiedzenie Rady
Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Rada przyj㶝ła
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stanowisko w sprawie projektu bud㶊etu Pa㶠stwowej Inspekcji Pracy na 2018 r. Ponadto zapoznała si㶝 z materiałem przygotowanym przez
Ministerstwo Zdrowia, Zakład Ubezpiecze㶠
Społecznych oraz Kas㶝 Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ‒ Działania ZUS oraz KRUS
w celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych.

si㶝 z premier Beat㶁 Szydło, wicepremierem
Mateuszem Morawieckim oraz wiceministrem
spraw zagranicznych Konradem Szyma㶠skim.
Głównym tematem był tan negocjacji z Wielk㶁 Brytani㶁 w sprawie opuszczenia tego kraju
struktur Unii Europejskiej.

| 13.11.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 po-

siedzenie Zespołu problemowego Rady Dialo08.11.2017 - odbyło si㶝 posiedzenie Rady gu Społecznego ds. rozwoju dialogu społeczDialogu Społecznego po㶄wi㶝cone m.in. in- nego.
formacji dotycz㶁cej przywrócenia wieku oraz
projektu e-Składka. Profesor Gertruda U㶄ci㶠ska,
14.11.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 poprezes ZUS, zaprezentowała podsumowanie siedzenie Podzespołu problemowego Rady
wprowadzonej w pa㶈dzierniku ustawy przy- Dialogu Społecznego ds. ochrony zdrowia.
wracaj㶁cej wiek emerytalny 60 lat dla kobieti
65 lat dla m㶝㶊czyzn. Przewodnicz㶁ca RDS, mini15.11.2017 - w Bibliotece Uniwersytester El㶊bieta Rafalska, podzi㶝kowała Zakładowi tu Warszawskiego odbyło si㶝 dwudniowe
Ubezpiecze㶠 Społecznych za ogromn㶁 prac㶝 I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej
przy reformie emerytalnej i projekcie e-Składka. - i Solidarnej. Organizatorami wydarzenia było
Wielokrotnie ju㶊 gratulowałam i robi㶝 to raz jesz- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczcze - ZUS 㶄wietnie przygotował si㶝 do reformy nej, OZRSS, Regionalny O㶄rodek Polityki Spoemerytalnej. Wyzwa㶠 wci㶁㶊 jest bardzo wiele, łecznej w Poznaniu ROPS Kraków i Uniwersytet
ale Zakład 㶄wietnie si㶝 do nich przygotowuje. Warszawski.
Bardzo dobrym pomysłem było wprowadzenie
do urz㶝dów doradców emerytalnych. To bardzo
15.11.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 poprzykład dialogu społecznego z obywatelami ‒ siedzenie Zespołu problemowego Rady Dialopowiedziała minister Rafalska.
gu Społecznego ds. usług publicznych.

|

|
|

|

| 09.11.2017 - Kanclerz Lo㶊y Olszty㶠skiej Busi- | 16.11.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 poness Centre Club Wiesław Łubi㶠ski w uznaniu
zasług dla polsko ‒ rosyjskiej transgranicznej
współpracy i wymiany towarowej odznaczony
został przez Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód honorowym medalem „Mickiewicz ‒ Puszkin”.

siedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpiecze㶠 społecznych.

|

17.11.2017 - Prezydent RP Andrzej Duda
podpisał nowelizacj㶝 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych. Tym samym zostały
13.11.2017 ‒ w Warszawie, Michel Barnier - doprecyzowane zasady realizowanej przez
Główny Negocjatoray KE ds. Brexitu - spotkał ZUS prewencji wypadkowej. Nowelizacja do-
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tychczasowych przepisów oznacza w praktyce
unormowanie trybu i zasad ﬁnansowania ze
㶄rodków Funduszu Wypadkowego zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Jest to tyle istotne, 㶊e wcze㶄niejsze
regulacje były zbyt enigmatyczne i wymagały
uszczegółowienia.

| 21.11.2017 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝 po-

zowania istniej㶁cych zapisów prawnych oraz
zmniejszenia 㶄rodków programowych przeznaczonych na realizacj㶝 zada㶠 z kwoty 4 349
000,00 zł do kwoty 3 349 000,00 zł.

| 23.11.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 posiedzenie dora㶈nego Zespołu Problemowego
Rady Dialogu Społecznego ds. zamówie㶠 publicznych.

siedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. rozwoju dialogu społecz23.11.2017 - Stanisław Szwed, Sekretarz
nego.
Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej spotkał si㶝 z delegacj㶁 łotewskich
21.11.2017 - Członkowie Warszawskiej BCC Publicznych Słu㶊b Zatrudnienia z Łotwy, któspotkali si㶝 z wiceministrem ﬁnansów Pawłem rej przewodniczyła Aiga Balode, Zast㶝pca DyGruz㶁. Rozmawiano na temat zmian podat- rektora Krajowej Agencji Zatrudnienia. Celem
ków, wynikaj㶁cych tak z ﬁskalnej polityki pa㶠- spotkania była wymiana do㶄wiadcze㶠 i dostwa jak z konieczno㶄ci dostosowywania pol- brych praktyk na temat działa㶠 podejmowaskiego prawa do regulacji unijnych.
nych przez łotewskie i polskie publiczne słu㶊by
zatrudnienia oraz pogł㶝bienie wiedzy o efek21.11.2017 - Kwestiom wła㶄ciwego wypeł- tywnych politykach rynku pracy. Pan Minister
niania zobowi㶁za㶠 wobec pa㶠stwa po㶄wi㶝co- Szwed podkre㶄lił, 㶊e obecna sytuacja na rynku
ne było seminarium „Kontrola podatkowa pod pracy w naszym kraju jest bardzo dobra, a stopa
kontrol㶁, czyli zanim b㶝dzie za pó㶈no. Zagro bezrobocia jest najni㶊sza od 26 lat. Zwrócił rów-㶊enia zwi㶁zane z kontrolami podatkowymi po nie㶊 uwag㶝 na ró㶊nic㶝 w organizacji Publicznowelizacji przepisów (reforma Krajowej Ad- nych Słu㶊b Zatrudnienia na Łotwie i w Polsce,
ministracji Skarbowej)”. Podczas konferencji jej co stanowi dobr㶁 płaszczyzn㶝 do wymiany pouczestnicy mieli mo㶊liwo㶄㶛 zapozna㶛 si㶝 z naj- gl㶁dów na temat rynku pracy oraz funkcjononowszymi zmianami w prawie podatkowym. wania publicznych słu㶊b zatrudnienia.
Usłyszeli tak㶊e jak post㶝powa㶛 by ewentualna
kontrola była jak najmniej uci㶁㶊liwa dla bie㶊㶁24.11.2017 - Odbyły si㶝 obrady Rady Głównej
cej działalno㶄ci przedsi㶝biorstwa.
Business Centre Club. Spotkaniu przewodniczył
prezes BCC Marek Goliszewski. Zebrani powitali
22.11.2017 - El㶊bieta Bojanowska, Podse- w gronie Rady jej nowych członków: wiceprekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i zesa Carrefour Polska Roberta Nocenia, prezesa
Polityki Społecznej podpisała zmiany do Pro- ZUE SA Wiesława Nowaka oraz Jerzego Werle,
gramu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania prezesa ﬁrmy Warbud SA. Wiceprzewodnicz㶁Wykluczeniu Społecznemu ‒ nowy wymiar cy Rady Dialogu Społecznego Wojciech Warski
2020”. Zmiany w Programie dotycz㶁 doprecy- oraz sekretarz Rady Zbigniew 㶀urek zdali relacj㶝

|

|

|

|

|
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z przebiegu posiedzenia Rady, które odbyło si㶝
30 pa㶈dziernika 2018 w Pałacu Prezydenckim
z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy. Jednym
z tematów posiedzenia były projektowane
zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Prezes BCC Marek Goliszewski przedstawił
informacj㶝 o spotkaniu w Sejmie RP, którego
gospodarzem był przewodnicz㶁cy sejmowej
Komisji Gospodarki i Rozwoju Jerzy Meysztowicz. Obecni na spotkaniu członkowie BCC
przypomnieli trudno㶄ci, z jakimi na co dzie㶠
borykaj㶁 si㶝 przedsi㶝biorcy. Omówiono zasady współdziałania w celu ich przezwyci㶝㶊ania.
Główny Ekonomista Business Centre Club profesor Stanisław Gomułka tradycyjnie omówił
bie㶊㶁cy stan polskiej gospodarki oraz sytuacj㶝
makroekonomiczn㶁.

prowadzone wspólnie z Wy㶊sz㶁 Szkoł㶁 Finansów i Zarz㶁dzania w Warszawie w 2017 roku.
Wynika z niego m.in., 㶊e brakuje kandydatów
o odpowiednich kwaliﬁkacjach i wykształceniu; a㶊 90% respondentów zaznaczyło, 㶊e
miało i ma problemy z pracownikami. Połowa
respondentów otrzymała pomoc z urz㶝dów
pracy, jednak ponad 60% sygnalizowało, 㶊e
kandydaci do pracy nie chcieli pracowa㶛. Dwie
trzecie badanych wskazywało na bariery prawne, m.in. przeregulowane prawo, zbyt wiele
przepisów, które s㶁 nawet czasami sprzeczne.
Jedna trzecia respondentów uzupełnia luki w
rynku zatrudniaj㶁c obcokrajowców: Ukrai㶠ców - 85%, Białorusinów - 19%, przedstawicieli
innych krajów Europy Wschodniej - 3% oraz
㶄ci㶁ga pracowników z Indii czy Nepalu.

|

| 28.11.2017 - Listopadowe posiedzenie Lo㶊y

24.11.2017 ‒ w Warszawie, Komisarz Violeta Bulc otworzyła konferencj㶝 dot. inwestycji
transportowych. Podczas wydarzenia Komisja
Europejska ogłosiła dziesi㶝㶛 nowych projektów
transportowych realizowanych w Polsce, na
które przeznaczono 800 mln EUR z unijnego instrumentu ﬁnansowego „Ł㶁cz㶁c Europ㶝” (CEF).
Projekty te usprawni㶁 poł㶁czenia transportowe,
w szczególno㶄ci kolejowe i przyczyni㶁 si㶝 do
rozwoju mobilno㶄ci niskoemisyjnej w Polsce, a
tak㶊e b㶝d㶁 stymulowa㶛 inwestycje, wzrost gospodarczy oraz powstawanie nowych miejsc
pracy, co stanowi główny priorytet Komisji pod
przewodnictwem Jean-Claudeʼa Junckera.

| 27.11.2017 ‒ w BCC odbyła si㶝 konferencja
pt. „Bariery zatrudnienia: dzi㶄 i w przeszło㶄ci”.
Zbigniew 㶀urek ‒ wiceprezes BCC przedstawił
wyniki raportu z badania ankietowego „Problemy z pozyskaniem pracowników z punktu
widzenia przedsi㶝biorcy”, które zostało prze-

Lubelskiej BCC, prowadzone przez Pani㶁 Kanclerz Mirosław㶝 Gałan odbyło si㶝 w go㶄cinnych
progach Fabryki Ło㶊ysk Tocznych w Kra㶄niku.
Dyskutowano na temat zmian systemu podatkowego oraz nowej polityki podatkowej,
zwi㶁zanej z powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej. Rozmawiano równie㶊 o problemach szarej strefy, stanowi㶁cej nieuczciw㶁
konkurencj㶝 dla rzetelnych przedsi㶝biorców.

| 29.11.2017 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej przyj㶝ła Program współpracy z organizacjami pozarz㶁dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno㶄ci
po㶊ytku publicznego i o wolontariacie na lata
2018-2020. Celem programu jest pogł㶝bienie
współpracy MRPiPS z organizacjami pozarz㶁dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalno㶄ci po㶊ytku publicznego i o
wolontariacie w zakresie planowania i realizacji
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polityk publicznych w obszarze wspierania ro- Hrynkiewicz, przewodnicz㶁ca Rz㶁dowej Rady
Ludno㶄ciowej, a honorowy patronat nad kondziny, zabezpieczenia społecznego oraz pracy.
ferencj㶁 obj㶝li: marszałek Sejmu Marek Kuch29.11.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 po- ci㶠ski oraz premier Beata Szydło. - Mo㶊emy dzisiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialo- siaj powiedzie㶛, 㶊e Polska staje si㶝 prorodzinn㶁
gu Społecznego ds. usług publicznych.
pot㶝g㶁. Pokazuj㶁 to europejskie dane, gdzie
jeste㶄my na czwartym miejscu po Francji, W㶝29.11.2017 - Stanisław Szwed, sekretarz sta- grzech i Austrii, je㶊eli chodzi o nakłady na ponu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo- lityk㶝 rodzinn㶁 ‒ mówiła El㶊bieta Rafalska, miłecznej uczestniczył w posiedzeniu Rady Rynku nister rodziny podczas konferencji. Zapewniła,
Pracy, organu opiniodawczo-doradczego mini- tak㶊e, 㶊e w resorcie rodziny problemy demostra wła㶄ciwego do spraw pracy. Na posiedze- graﬁczne s㶁 kluczow㶁 kwesti㶁. - Ocena sytuacji
niu przedstawiciele Głównego Inspektoratu demograﬁcznej Polski była jednym z głównych
Pracy omówili temat „Skuteczno㶄㶛 walki z niele- powodów podj㶝cia naszego programu+ Rogalnym zatrudnieniem”, który wywołał szerok㶁 dzina 500 plus+ - powiedziała. Zaznaczyła,
dyskusj㶝. Członkowie Rady Rynku Pracy zgodnie 㶊e program ma spowodowa㶛 m.in., aby roopowiedzieli si㶝 za konieczno㶄ci㶁 uszczelnienia dziny decydowały si㶝 na posiadanie drugiego
przepisów dotycz㶁cych zatrudnienia, likwidacji i kolejnego dziecka. Prezes GUS dr Dominik Rozwyst㶝puj㶁cych patologii oraz zwi㶝kszeniem krut zaprezentował prognoz㶝 demograﬁczn㶁
uprawnie㶠 PIP do kontrolowania legalno㶄ci na najbli㶊sze lata. Przewodnicz㶁ca Rz㶁dowej
zatrudnienia. Nast㶝pnie przedstawiona została Rady Ludno㶄ciowej prof. Józeﬁna Hrynkiewicz
prezentacja rozwi㶁za㶠 wykonanych w syste- podkre㶄liła, 㶊e demograﬁa wpływa na polityk㶝
mach IT obszaru Publicznych Słu㶊b Zatrudnie- gospodarcz㶁 oraz społeczn㶁 pa㶠stwa. - Coraz
nia na potrzeby obsługi procesu i monitoringu lepiej staje si㶝 widoczne, 㶊e polityka pa㶠stwa,
zatrudniania cudzoziemców. Dokonano tak㶊e rz㶁du, samorz㶁dów mo㶊e wpływa㶛 na okreoceny funkcjonowania Krajowego Funduszu 㶄lone procesy rozwojowe przez tworzenie koSzkoleniowego oraz przedstawiono propozy- rzystnych dla ich przebiegu warunków, a tym
cje zmian w tym zakresie, wynikaj㶁ce z postu- samym na osi㶁ganie celu, jakim jest zrównowalatów zgłaszanych zarówno przez partnerów 㶊ony rozwój ludno㶄ci, a w 㶄lad za tym zrównospołecznych, jak i urz㶝dy pracy. Zaprezentowa- wa㶊ony rozwój całego pa㶠stwa - powiedziała.
no równie㶊 informacj㶝 na temat inicjatywy sieci Podczas konferencji zaprezentowano najwa㶊Europejskich Publicznych Słu㶊b Zatrudnienia niejsze problemy i wyzwania wynikaj㶁ce z sypn. „Europejskie Dni Pracodawców”, które miały tuacji demograﬁcznej. Spotkanie było okazj㶁
miejsce w dniach 13-24 listopada 2017 r.
do dokonania porówna㶠 w relacjach mi㶝dzyregionalnych, a tak㶊e poszukiwania rozwi㶁za㶠
30.11.2017 ‒ w Sejmie odbyła si㶝 konferen- w kształtowaniu przyszłej polityki ludno㶄ciowej,
cja pt. „Sytuacja demograﬁczna Polski jako wy- tak, aby stawała si㶝 istotnym elementem rozzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”. woju gospodarczego i społecznego.
Organizatorem debaty była poseł Józeﬁna

|
|

|
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