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| 01.02.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu ds. Krajo-
wej Administracji Skarbowej.

| 02.02.2018 ‒ odbyło si  posiedzenie Ze-
społu Trójstronnego ds. Bran y W gla Brunat-
nego.

| 05.02.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. funduszy europejskich.

| 07.02.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. prawa pracy.

| 8.02.2018 - Przeciwdziałaniu korupcji w fi r-
mie po wi cone było spotkanie doradcze dla 
członków BCC, zatytułowane „Jak zbudowa  
w fi rmie efektywny system antykorupcyjny 
spełniaj cy wymagania ustawy o jawno ci y-
cia publicznego?” odbyło si  w warszawskiej 
siedziby Business Centre Club.

| 9.02.2018 - obradował Gospodarczy Ga-
binet Cieni Business Centre Club. Oceniono 
działania rz du w czwartym kwartale ubie-
głego roku oraz styczniu 2018. Poruszono 
najwa niejsze kwestie, zwi zane z szeroko 
rozumian  gospodarcz  polityk  pa stwa. 
Mówiono mi dzy innymi o prognozach bi-
lansu energetycznego Polski na najbli sze 
lata, problemach zwi zanych z ekologi , re-
formie emerytalnej, strategii absorbowania 
rodków pozyskiwanych z Unii Europejskiej, 
problemach ochrony zdrowia. Omówiono 
projekt ustawy o jawno ci ycia publicznego, 
ukazuj c zawarte w nim zagro enia, dotycz -
ce tak obywateli jak prowadzenia działalno ci 
gospodarczej, szkodliwe dla Polski oraz jej wi-
zerunku.

| 13.02.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Podzespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. ochrony zdrowia.

| 15.02.2018 - odbyło si  posiedzenie Zarz -
du BCC, w skład którego wchodz  mi dzy in-
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nymi szefowie struktur regionalnych Zwi zku. 
Głównym tematem spotkania była dyskusja 
nad przyszło ci  organizacji i planem rozbudo-
wy Regionów.  Dyskutowano tak e na temat  
projektu ustawy o jawno ci ycia publicznego 
i zagro e , jakie ta ustawa mo e przynie  pol-
skiej gospodarce, poprzez mi dzy innymi po-
gorszenie jej konkurencyjno ci. Rozmawiano 
tak e na temat zadeklarowanej przez premie-
ra Morawieckiego „Konstytucji biznesu” oraz 
o nadziejach, jakie wi  z ni  przedsi biorcy. 
Cz  spotkania po wi cono zagadnieniom 
zwi zanym z Rad  Dialogu Społecznego, 
w tym nowelizacji ustawy o Radzie i innych in-
stytucjach dialogu społecznego.

| 15.02.2018 - problemom ochrony danych 
w fi rmie i sposobom zapobiegania ich kradzie-
y po wi cono kolejne spotkanie doradcze 

dla członków BCC, zatytułowane „Zachowaj 
dane dla siebie ‒ jak unikn  wycieku i utraty 
danych?”

| 16.02.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  Po-
siedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego.

| 16.02.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  Posie-
dzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

| 19.02.2018 - obradowała Lo a Katowicka 
Business Centre Club. Jednym z głównych te-
matów spotkania był projekt ustawy o jawno-
ci ycia publicznego. W spotkaniu wzi ł udział 
ekspert BCC oraz przedstawiciel fi rmy EY Jaro-
sław Grzegorz. Trudno odmówi  racje walki 
z korupcj , jednak e sposób jej prowadzenia 
zgodnie zapisami powy szej ustawy pozo-
stawia wiele do yczenia by nie powiedzie , 
e zyski wprowadzenia nowej regulacji mog  

by  daleko mniejsze od mo liwych strat.

| 20.02.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dialo-
gu Społecznego ds. usług publicznych.

| 21.02.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju + refomy polityki rynku pracy.

| 22.02.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  
Przewodnicz cej Rady Dialogu Społecznego 
z Przedstawicielami WRDS.

| 26.02.2018 ‒ odbyło si  posiedzenie plenar-
ne Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Głów-
nym tematem posiedzenia Rady były działania 
kontrolne i prewencyjne Urz du Dozoru Tech-
nicznego oraz Wy szego Urz du Górniczego.

| 26.02.2018 ‒ odbył si  Trójstronny Zespół 
Bran owy ds. Kolejnictwa.

| 27.02.2018 - w Centrali OPZZ w Warsza-
wie odbyły si  warsztaty mi dzynarodowe 
w ramach projektu „Pokonywanie wyzwa  
w zakresie delegowania pracowników poprzez 
wspóln  współprac  partnerów społecznych 
z sektora publicznego”. Projekt jest fi nanso-
wany w ramach Europejskiego programu na 
rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 
(EaSI). Inicjatywa Mobilno ci Pracy jest jego 
partnerem. W ramach warsztatów wicepre-
zes IMP dr Marek Benio wygłosił wyst pienie 
pt. „Wyzwania w delegowaniu pracowników. 
Diagnoza i propozycje rozwi za ”.


