styczeń 2018

Chronograf
KRAJOWY
|

01.01.2018 - z my㶄l㶁 o osobach najmniej
zarabiaj㶁cych rz㶁d w 2017 roku podniósł płac㶝 minimaln㶁 z 1850 do 2000 złotych. Od
pocz㶁tku 2018 roku pracownicy otrzymuj㶁cy
minimalne wynagrodzenie za prac㶝 zostali
obj㶝ci kolejn㶁, tym razem pi㶝cioprocentow㶁
podwy㶊k㶁. W efekcie płaca minimalna wzro㶄nie o 100 złotych ‒ z 2000 do 2100 złotych.

| 04.01.2018 ‒ odbyło si㶝 posiedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Krajowej Administracji Skarbowej.

|

05.01.2018 - Prezydent RP Andrzej Duda,
skierował do Trybunału Konstytucyjnego
wniosek o zbadanie zgodno㶄ci z Konstytucj㶁 RP nowelizacji ustawy o systemie ubezpiecze㶠 społecznych, która dotyczyła tzw.
„trzydziestokrotno㶄ci”, czyli zniesienia maksymalnego limitu warto㶄ci wynagrodzenia,
od którego opłacane s㶁 składki na ubezpieczenie społeczne. Zastrze㶊enia Prezydenta
dotyczyły sposobu poprowadzenia procesu
legislacyjnego. Na wadliwy tryb prowadzenia

konsultacji społecznych wskazywali partnerzy
społeczni. W trakcie procedowania ustawy,
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno㶄㶛” oraz Konfederacja Lewiatan skierowały do Prezydenta
wspólne stanowisko wyra㶊aj㶁ce sprzeciw wobec trybu prac nad przedmiotow㶁 ustaw㶁.
Przekazały równie㶊 wspólne stanowisko pi㶝ciu reprezentatywnych organizacji zwi㶁zków
zawodowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców, tj. Forum Zwi㶁zków
Zawodowych, NSZZ „Solidarno㶄㶛”, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP oraz Zwi㶁zku
Pracodawców Business Centre Club.

| 09.01.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 posiedzenie Podzespołu problemowego Rady
Dialogu Społecznego ds. ochrony zdrowia.

|

09.01.2018 - Kolejne spotkanie doradcze
dla członków BCC, które odbyło si㶝 w siedzibie Zwi㶁zku w Warszawie po㶄wi㶝cone było
ochronie prywatno㶄ci i danych osobowych:
„RODO Nowe rozporz㶁dzenie Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych
‒ implementacja krok po kroku”. Uczestnicy
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spotkania zapoznali si㶝 z aktualnymi zmianami jest koordynowane przez NSZZ „Solidarno㶄㶛”.
w prawie oraz wpływie tych zmian na prowa24.01.2018 ‒ odbyło si㶝 Posiedzenie Rady
dzenie działalno㶄ci gospodarczej.
Rynku Pracy, na którym podsumowano prac㶝
12.01.2018 - Podatki, zmiany w PIT i CIT były Rady w 2017 roku. Członkowie Rady zostali zatematem nast㶝pnego spotkania doradczego, poznani z działaniami wojewódzkich rad rynku
jakie poprowadzili przedstawiciele kancelarii pracy w 2017 roku oraz przyj㶝li dwa stanowiO㶊óg Tomczykowski. Tematyka spotkania po- ska ‒ w sprawie legalno㶄ci zatrudnienia oraz w
zwoliła jego uczestnikom zapozna㶛 si㶝 z naj- sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
nowszymi zmianami w prawie i przygotowa㶛 Omówiono równie㶊 projekt planu pracy Rady
si㶝 do prowadzenia przedsi㶝biorstwa na no- Rynku Pracy na 2018 r., który został przyj㶝ty.
wych zasadach, pozna㶛 potencjalne zagro㶊enia, jaki mog㶁 nie㶄㶛 nowe regulacje.
26.01.2018 ‒ w Warszawie odbyła si㶝 Stała
Konferencja ds. Europejskich. Podczas konfe17.01.2018 - Na pierwszym w roku 2018 rencji rozmawiano o roli i wyzwaniach orgaposiedzeniu obradował Konwent BCC. W spo- nizacji pozarz㶁dowych w procesie integracji
tkaniu uczestniczył poseł Jerzy Meysztowicz, europejskiej oraz przedstawiono rekomendaprzewodnicz㶁cy sejmowej Komisji Gospodar- cje zmian w sposobie wdra㶊ania funduszy euki i Rozwoju. Rozmawiano na temat projektu ropejskich w Polsce.

|

|

|

|

ustawy „Prawo Przedsi㶝biorców”, która ma zast㶁pi㶛 dzi㶄 obowi㶁zuj㶁c㶁 ustaw㶝 o swobodzie
27.01.2018 - Tradycyjnie ju㶊 w pierwszych
działalno㶄ci gospodarczej.
tygodniach nowego roku w go㶄cinnych wn㶝trzach Teatru Wielkiego w Warszawie podczas
17-19.01.2018 - w Gda㶠sku odbyło si㶝 Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, 㶄wi㶝tocykliczne spotkanie mi㶝dzynarodowej gru- wano kolejn㶁, dwudziest㶁 siódm㶁 ju㶊 rocznic㶝
py roboczej Platformy Edukacyjnej EZA. Spo- zało㶊enia Business Centre Club. Jednocze㶄nie
tkanie było po㶄wi㶝cone polityce migracyjnej ogłoszono wyniki XXVII edycji konkursu Lider
w krajach UE. W tym kontek㶄cie rozmawiano Polskiego Biznesu a laureatom wr㶝czono Złoo wyzwaniach edukacyjnych. W spotkaniu, te Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Wr㶝czowzi㶝li udział zwi㶁zkowcy z Holandii, Bułgarii, no równie㶊 Nagrody Specjalne BCC, którymi
Niemiec i Portugali. W ramach spotkania, od- Zwi㶁zek tradycyjnie honoruje Osobisto㶄ci spobyła si㶝 wizyta studyjna w Szkole Podstawo- za 㶄rodowiska przedsi㶝biorców, szczególnie
wej nr 16 w Gda㶠sku warsztaty pt. „Migracja, zasłu㶊one dla rozwoju gospodarki rynkowej
w tym rodziny migruj㶁ce i migruj㶁cy pracow- w Polsce. W tym roku odebrali je Werner Hoynik ‒ nowe wyzwania w edukacji”. Spotkania er, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnegrupy roboczej EZA słu㶊㶁 wymianie do㶄wiad- go oraz profesor Norman Davies. Przedsi㶝biorcze㶠 zwi㶁zanych z ró㶊nymi aspektami działal- cy szczególnie zasłu㶊eni w swojej działalno㶄ci
no㶄ci zwi㶁zkowej, ze szczególnym uwzgl㶝d- charytatywnej odebrali Medale Solidarno㶄ci
nieniem edukacji. Funkcjonowanie Platformy Społecznej. W cz㶝㶄ci artystycznej Gali wysłu-

|

|

Chronograf

styczeń 2018

2

chano wyst㶝pu Małgorzaty Walewskiej, której w formie sklepów, stoisk, straganów, hurtowni,
towarzyszyła Orkiestry Filharmoników 㵼l㶁skich składów w㶝gla, składów materiałów budowlanych, domów towarowych, domów wysyłkoz Katowic pod batut㶁 Janusza Powolnego.
wych, biur zbytu oraz w formie sklepów inter29.01.2018 ‒ odbyło si㶝 posiedzenie Zespo- netowych”. Ustawa przewiduje jednak wyj㶁tki
łu Trójstronnego ds. 㶀eglugi i Rybołówstwa od zakazu.
Morskiego.
30.01.2018 - w Pałacu Prezydenckim w War30.01.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝 po- szawie, Prezydent RP podpisał ustaw㶝 bud㶊esiedzenie Dora㶈nego Zespołu problemowego tow㶁 na 2018 rok. Zgodnie z tre㶄ci㶁 ustawy,
Rady Dialogu ds. zamówie㶠 publicznych.
szacuje si㶝, 㶊e deﬁcyt sektora ﬁnansów publicznych w 2018 r. wyniesie 49,1 mld zł, za㶄
30.01.2018 - w Pałacu Prezydenckim w War- pa㶠stwowy dług publiczny w uj㶝ciu nominalszawie, Prezydent RP podpisał ustaw㶝 o ogra- nym wzro㶄nie o 61,5 mld zł. Przy takim zało㶊eniczeniu handlu w niedziele i 㶄wi㶝ta oraz niu, relacja pa㶠stwowego długu publicznego
w niektóre inne dni. Zgodnie z zapisami usta- do PKB wyniesie 51,7%. Zgodnie z ustaw㶁,
wy, od 1 marca 2018 r. handel w niedziele limit wydatków na rok 2018 uwzgl㶝dnia m.in.:
jest stopniowo ograniczany - pocz㶁tkowo ﬁnansowanie programu „Rodzina 500+”, obnido dwóch niedziel w miesi㶁cu w 2018 roku, 㶊enie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet
a nast㶝pnie do jednej niedzieli w 2019 r. oraz 65 lat dla m㶝㶊czyzn, waloryzacj㶝 㶄wiadOd 2020 r. b㶝dzie obowi㶁zywał zakaz handlu cze㶠 emerytalno-rentowych, doﬁnansowanie
w niedziele. Ograniczenie handlu w niedziele do bezpłatnych leków, 㶄rodków spo㶊ywczych
ma obj㶁㶛 placówki handlowe. Jak napisano specjalnego przeznaczenia 㶊ywieniowego
w ustawie, nale㶊y przez to rozumie㶛 „wszelkie i wyrobów medycznych dla osób, które
obiekty, w których prowadzona jest sprzeda㶊 uko㶠czyły 75 rok 㶊ycia, ﬁnansowanie zada㶠
towarów i wyrobów w zakresie hurtowym w obszarze mieszkalnictwa, wzrost dotacji na
i detalicznym, w tym sprzeda㶊 towarów i wy- ratownictwo medyczne oraz realizacj㶝 prograrobów kupionych w celu ich odsprzeda㶊y mu wieloletniego „Senior+”.
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