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KRAJOWY
| 01.12.2017 - Minister El㶊bieta Rafalska spo- | 05.12.2017 ‒ odbyło si㶝 posiedzenie Podtkała si㶝 z Ambasadorem Wielkiej Brytanii.
Tematem rozmowy były kwestie zwi㶁zane
z prawami obywateli polskich mieszkaj㶁cych
w Wielkiej Brytanii oraz brytyjskich mieszkaj㶁cych w Polsce w kontek㶄cie Brexit. Minister
Rafalska wyraziła nadziej㶝, 㶊e b㶝dziemy w stanie uregulowa㶛 te zagadnienia w taki sposób,
aby mo㶊liwie ograniczy㶛 wpływ Brexit na 㶊ycie obywateli. Podkre㶄lono równie㶊 znaczenie kampanii informacyjnych w tym zakresie.

| 04.12.2017 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej El㶊bieta Rafalska odebrała Krzy㶊
㵼redni Orderu W㶝gierskiego. Odznaczenie
zostało nadane przez prezydenta W㶝gier Janosa Adera w dowód uznania za działalno㶄㶛
na rzecz umacniania i rozwój relacji w㶝giersko
-polskich w obszarze polityki rodzinnej i społecznej. Odznaczenie wr㶝czyła w ambasadzie
W㶝gier sekretarz stanu ds. rodziny i młodzie㶊y
w Ministerstwie Zasobów Ludzkich W㶝gier
Katalin Novak.

zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Przemysłu Szklarskiego TZB ds. Przemysłu Chemicznego.

|

06.12.2017 - Senat przyj㶁ł poprawk㶝 do
ustawy o spółdzielniach socjalnych, któr㶁
zgłosiła Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat chce, 㶊eby organizacje pozarz㶁dowe prowadz㶁ce Warsztaty
Terapii Zaj㶝ciowej, Zakłady Aktywno㶄ci Zawodowej oraz Centra i Kluby Integracji Społecznej mogły by㶛 stron㶁 umowy dotycz㶁cej
konsorcjum spółdzielczego. Tak㶁 poprawk㶝 senatorowie przyj㶝li w 㶄rod㶝 do ustawy
zwi㶝kszaj㶁cej wsparcie ﬁnansowe dla spółdzielni socjalnych oraz ułatwiaj㶁cej zakładanie takich podmiotów prawnych. Zmiany
w dotychczasowych przepisach maj㶁 na celu
ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych
dzi㶝ki warunkowemu zmniejszeniu liczby
zało㶊ycieli z pi㶝ciu do trzech osób, o ile pozostały skład członkowski zostanie uzupełniony w ci㶁gu 12 miesi㶝cy. Przepisy przewiduj㶁
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równie㶊 mo㶊liwo㶄㶛 ubiegania si㶝 w PFRON
o 㶄rodki na podj㶝cie działalno㶄ci gospodarczej
w ramach spółdzielni socjalnej. Nowe przepisy
umo㶊liwiaj㶁 praktyki zawodowe w spółdzielni
socjalnej lub u innego pracodawcy osobom,
które uczestnicz㶁 w warsztatach terapii zaj㶝ciowej.

|

06.12.2017 - „Od szkolenia do zatrudnienia ‒ EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia ‒
YEI” - to dwa projekty, które w ramach programu „Gwarancje dla młodzie㶊y” rozpocz㶝ły
Ochotnicze Hufce Pracy. Oba projekty potrwaj㶁 do 31 sierpnia 2018 roku i realizowane b㶝d㶁
na terenie całego kraju. Ł㶁czna kwota doﬁnansowania wyniesie 52 829 683,28 zł.

| 07.12.2017 - Kolejn㶁 konferencj㶝 szkolenio-

projektów obni㶊aj㶁cych emisje i promuj㶁cych
energooszcz㶝dno㶄㶛 oraz edukacj㶝 obywatelsk㶁.

|

08-09.12.2017 ‒ Rzecznik Praw Obywatelskich wspólnie z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpiecze㶠stwa i Współpracy w Europie (ODIHR
OBWE) zorganizował Pierwszy Ogólnopolski
Kongres Praw Obywatelskich, który odbył
si㶝 w Muzeum Historii 㶀ydów Polskich przy
ul. Mordechaja Anielewicza 6 w Warszawie.
Jego celem było podsumowanie debaty
o najwa㶊niejszych wyzwaniach dotycz㶁cych
ochrony praw człowieka i praw obywatelskich
w Polsce. Na Kongres składało si㶝 36 paneli, w których uczestniczyło w sumie ponad
1500 osób z całego kraju i zagranicy na miejscu
i drugie tyle widzów podczas transmisji online.

wo ‒ doradcz㶁 Business Centre Club po㶄wi㶝cono problemom reformy systemu emerytalnego. Dyskutowano na temat pracowniczych
10.12.2017 ‒ obchodzono ustanowiony
planów kapitałowych. Rozwa㶊ano wady i zale- przez ONZ w 1950 roku, na pami㶁tk㶝 podpity nowych mo㶊liwo㶄ci pracowniczego oszcz㶝- sania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
dzania na przyszł㶁 emerytur㶝, mówiono tak㶊e Mi㶝dzynarodowy Dzie㶠 Praw Człowieka.
o rozwi㶁zaniach alternatywnych.
11.12.2017 - Konferencja „Dialog społeczny
07.12 2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 po- centralnie i lokalnie. Jak poprawi㶛 jego skusiedzenie Dora㶈nego Zespołu problemowe- teczno㶄㶛?” odbyła si㶝 w siedzibie BCC, Pałacu
go Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na Lubomirskich w Warszawie. Wzi㶝li w niej udział
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
m.in.: Zbigniew 㶀urek ‒ przewodnicz㶁cy Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego Rady
07.12.2017 ‒ w Warszawie, Komisja Eu- Dialogu Społecznego, wiceprezes BCC, moderopejsk㶁 we współpracy z Polityk㶁 Insight i rator dyskusji oraz prof. dr hab. Juliusz GardawUrz㶝dem Miasta Stołecznego Warszawy zor- ski ze Szkoły Głównej Handlowej, uczony od
ganizowała konferencj㶝 pt. „Smog. Ciemna kilkudziesi㶝ciu lat zwi㶁zany z problemami diastrona energii”. Podczas spotkania podkre㶄lano, logu społecznego w Polsce. Głównym celem
㶊e problem smogu w Polsce jest na tyle po- konferencji była poprawa efektów komuniwa㶊ny, 㶊e konieczne s㶁 rozwi㶁zanie komplek- kacji pomi㶝dzy podmiotami, zajmuj㶁cymi si㶝
sowe, obejmuj㶁ce legislacj㶝, doﬁnansowanie dialogiem społecznym. Szczególnie chodziło

|

|

|

|
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o relacje pomi㶝dzy Wojewódzkimi Radami
Dialogu Społecznego (WRDS) a instytucjami i
organizacjami działaj㶁cymi centralnie. Podczas
konferencji profesor Gardawski (SGH) przedstawił prezentacj㶝: „Dialog centralny ‒ dialog
lokalny”. Zbigniew 㶀urek zainicjował i poprowadził dyskusj㶝: Co przeszkadza WRDS-om
w ich działalno㶄ci?

siedzenie dora㶈nego Zespołu Problemowego
Rady Dialogu Społecznego ds. zamówie㶠 publicznych.

| 12.12.2017 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝 seminarium pt. „Przej㶄cie zakładu pracy lub jego
cz㶝㶄ci na innego pracodawc㶝 - ocena regulacji prawnej”.

| 11.12.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 po- | 12.12.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 autosiedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz- nomiczne posiedzenie Zespołu problemowenego ds. Krajowej Administracji Skarbowej.
go Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy.

| 11.12.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 po- |
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. rozwoju dialogu społecznego.

| 11.12.2017 - w Pałacu Prezydenckim zaprzysi㶝㶊ono nowy rz㶁d pod kierownictwem Premiera RP Mateusza Morawieckiego. El㶊bieta
Rafalska została powołana na stanowisko ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

|

11.12.2017 ‒ odbyło si㶝 posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran㶊owego ds. Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej.

| 11-12.12.2017 - W Muzeum II Wojny 㵼wiatowej w Gda㶠sku odbyło si㶝 posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno㶄㶛”. Podczas
spotkania odbyło si㶝 spotkanie z Głównym
Inspektorem Pracy Wiesławem Łyszczkiem
i przewodnicz㶁cym Rady Ochrony Pracy posłem Januszem 㵼niadkiem. Ponadto, Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarno㶄㶛” ustanowiła rok
2018 rokiem „Solidarno㶄ci dla Niepodległej”.

| 12.12.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 po-

12.12.2017 - Kwestiom zwi㶁zanym z reprezentowaniem ﬁrmy na zewn㶁trz oraz zarz㶁dzaniem maj㶁tkiem przedsi㶝biorstwa po㶄wi㶝cono specjalne spotkanie doradcze, które
odbyło si㶝 w Pałacu Lubomirskich w Warszawie ‒ siedzibie Business Centre Club. Seminarium poprowadzili partnerzy z kancelarii O㶊óg
Tomczykowsk, która jest członkiem Business
Centre Club.

|

16.12.2017 - Przed Krzy㶊em-Pomnikiem
przy kopalni Wujek w Katowicach miały miejsce
obchody upami㶝tniaj㶁ce pacyﬁkacj㶝 kopalni
przez oddziały milicji i wojska na pocz㶁tku stanu wojennego. Była to 36. rocznica wydarze㶠
w kopalni Wujek. W㶄ród uczestników byli
członkowie rodzin pomordowanych górników,
przedstawiciele władz pa㶠stwowych z Wicepremier Beat㶁 Szydło na czele, samorz㶁dowcy oraz
reprezentanci krajowych i regionalnych struktur NSZZ Solidarno㶄㶛. Organizatorami obchodów byli: Zarz㶁d Regionu 㵼l㶁sko-D㶁browskiego
NSZZ „Solidarno㶄㶛”, Społeczny Komitet Pami㶝ci
Górników KWK Wujek Poległych 16.12.1981 r.
oraz 㵼l㶁skie Centrum Wolno㶄ci i Solidarno㶄ci.
Patronat nad obchodami obj㶁ł prezydent RP.
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| 18.12.2017 - w Ministerstwie Sprawiedliwo㶄ci odbyła si㶝 konferencja prasowa ministra
Zbigniewa Ziobry i minister El㶊biety Rafalskiej
dot. ostatnich zmian w Kodeksie karnym ws.
egzekwowania alimentów i wsparcia dla niepełnych rodzin. Dzi㶝ki zmianom liczba płac㶁cych alimenty wzrosła o ponad 100 proc.
Minister El㶊bieta Rafalska podkre㶄liła, 㶊e „nie
powinno by㶛 społecznego przyzwolenia na
uchylanie si㶝 od płacenia alimentów”. Zaznaczyła, 㶊e skutki niepłacenia alimentów odczuwaj㶁 w najwi㶝kszym stopniu dzieci. „To ich
sytuacja materialna jest gorsza. To sytuacja
ich niepełnej rodziny jest znacznie gorsza” o㶄wiadczyła.

|

18.12.2017 ‒ odbyło si㶝 posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran㶊owego ds. Rozwoju
Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych.

| 19.12.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-

logu Społecznego ds. polityki gospodarczej
i rynku pracy.

| 20.12.2017 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝 Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego.

| 20.12.2017 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

|

21.12.2017 - odbyło si㶝 posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran㶊owego ds. Transportu Drogowego.

|

22.12.2017 - Obradowała Komisja Sportu
i Turystyki BCC. Podczas spotkania podsumowano wydarzenia mijaj㶁cego roku oraz omówiono plan działania na rok nast㶝pny. Poruszono szereg trudnych i kontrowersyjnych
tematów, do których zalicza si㶝 doping czy
przekupstwo. Mówiono tak㶊e o sponsoringu
i korzy㶄ciach z niego płyn㶁cych ale tak㶊e o zagro㶊eniach, jakie mo㶊e on czasem przynie㶄㶛.
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