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| 05.04.2018 - w CPS „Dialog” im. Andrzeja 
B czkowskiego odbyło si  robocze spotka-
nie dot. stosowania przepisów ustawy z dn. 
10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu 
w niedziele i wi ta oraz w niektóre inne dni. 
W spotkaniu uczestniczyli Stanisław Szwed - 
sekretarz stanu w MRPiPS, Wiesław Łyszczek -
Główny Inspektor Pracy oraz przedstawiciele: 
MRPiPS, Głównego Inspektoratu Pracy, Ko-
mitetu Inicjatywy Ustawodawczej, partne-
rów społecznych (organizacji zwi zkowych 
i pracodawców) a tak e organizacji bran y 
handlowej. Spotkanie dotyczyło w tpliwo ci, 
które powstały na tle stosowania w praktyce 

niektórych regulacji ograniczaj cych handel 
w niedziele i wi ta oraz w niektóre inne dni 
oraz wyj tków, w których to ograniczenie nie 
obowi zuje. Celem było tak e zapoznanie si  
z dotychczasowymi do wiadczeniami zwi za-
nymi ze stosowaniem przepisów ustawy po 
pierwszych tygodniach jej obowi zywania.

| 05.04.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialo-
gu Społecznego ds. ubezpiecze  społecznych.

| 06.04.2018 - w siedzibie Fundacji Batorego 
odbyło si  spotkanie pt. „Ustawa o ochronie sy-
gnalistów w Polsce. Potrzeby, standardy i pro-
pozycje”. Tematem rozmów były najwa niejsze 
zało enia obywatelskiej ustawy o ochronie sy-
gnalistów w zwi zku z procedowaniem ustawy 
o jawno ci ycia publicznego. Poruszone zostały 
m.in kwestie defi nicji sygnalisty, wpływu zwi z-
ków zawodowych na sygnalistów, katalogu 
spraw obj tych ustaw  obywatelsk  oraz rz do-
w  a tak e gwarancje anonimowo ci sygnalisty 
oraz sposoby zabezpieczenia roszcze  oraz for-
my odwetowe, które mog  spotka  sygnalist .

 Chronograf 
 KRAJOWY 

 kwiecień 2018 

5.04.2018 r. robocze spotkanie dot. stosowania przepi-
sów ustawy z dn. 10.01.2018 r. z udziałem m.in. Mini-
stra S. Szweda. 

fo
t. 

M
RP

iP
S



Chronograf      kwiecień 2018

2

| 09.04.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie dora nego Zespołu Problemowego 
Rady Dialogu Społecznego ds. zamówie  pu-
blicznych.

| 09.04.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Bran owego 
ds. Przemysłu Stoczniowego.

| 10.04.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie podzespołu Zespołu Problemowe-
go Rady Dialogu Społecznego ds. ochrony 
zdrowia.

| 10.04.2018 - w siedzibie MRPiPS, odbyło si  
kolejne spotkanie Centralnej Platformy Dys-
kusyjnej Cało yciowego Poradnictwa Zawo-
dowego w projekcie Eurodoradztwo Polska, 
w Programie Erasmus+. Najwa niejszym ce-
lem Platformy jest integracja działa  z obszaru 
poradnictwa zawodowego podejmowanych 
przez ró ne podmioty. Podczas spotkania 
uczestnicy zaprezentowali i wymienili si  do-

wiadczeniami oraz dobrymi praktykami reali-
zowanymi przez ich instytucje na rzecz rozwo-
ju poradnictwa zawodowego.

| 11.04.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie dora nego Zespołu Problemowe-
go Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

| 11.04.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialo-
gu Społecznego ds. usług publicznych.

| 11.04.2018 - w ramach programu ob-
chodów 100-lecia odzyskania przez Polsk  
niepodległo ci w 1918 r. w MRPiPS zorgani-
zowano konferencj  po wi con  polskiej po-
lityce społecznej. W wydarzeniu obok minister 
El biety Rafalskiej udział wzi li tak e m.in. wi-
cepremier Beata Szydło oraz zast pca dyrek-
tora generalnego Mi dzynarodowej Organi-
zacji Pracy Heinz Koller. Konferencj  otworzyła 
minister El bieta Rafalska, która przypomniała, 

11.04.2018 r. 100 lat polityki społecznej w Polsce. 
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e rol  polityki społecznej jest niwelowanie 
nierówno ci społecznych, w tym dochodo-
wych, czy w dost pie do usług publicznych. 
Konferencja podzielona została na 3 sesje 
tematyczne. Pierwsza dotyczyła przeszło ci 
i przyszło ci polityki społecznej. Druga skupi-
ła si  na polityce społecznej wobec rodziny, 
osób starszych i niepełnosprawnych. Podsu-
mowaniem była dyskusja o wyzwaniach 
w systemie zabezpieczenia społecznego.

| 12.04.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  
spotkanie Sekretarzy Prezydium Rady Dialogu 
Społecznego.

| 13.04.2018 ‒ odbyła si  konferencja praso-
wa minister El biety Rafalskiej i wiceministra 
Stanisława Szweda dotycz ca prac Komisji 
Kodyfi kacyjnej Prawa Pracy. Minister Rafalska 
podzi kowała Komisji za wykonanie „niezwy-
kle ambitnego i trudnego zadania”. W szcze-
gólno ci prof. Arkadiuszowi Sobczykowi i prof. 
Jakubowi Stelinie, którzy byli liderami prac. 
Minister podkre liła, e Komisja wypracowała 
cenny i wa ny dorobek. Podzi kowania usły-
szeli równie  sekretarz stanu w MRPiPS Stani-
sław Szwed, który przekonywał od pocz tku, 
e warto Komisj  powoła  i zaanga owa  

w jej prace stron  społeczn  oraz prof. Mar-
cin Zieleniecki, podsekretarz stanu w MRPiPS, 
który wyst pował przede wszystkim w roli 
eksperta prawa pracy ze strony rz dowej, ale 
równie  i przewodnicz cego Komisji. Minister 
Rafalska ałowała, e spór si  zaognił i unie-
mo liwia debat  merytoryczn  nad projek-
tem Komisji. Dodała, e nie wyobra a sobie, 
aby mo na było przyj  nowe przepisy przy 
sprzeciwie stron, które nad nimi pracowały. 
Strona rz dowa nie mo e wi c kontynuowa  

prac w dotychczasowej formie, przy sprzeci-
wie strony społecznej. Kodeks pracy wymaga 
jednak zmian i b d  one przeprowadzone, 
jednak poprzez konsensus wszystkich zainte-
resowanych. Z kolei wiceminister Stanisław 
Szwed zwrócił uwag , e Kodeks pracy jest dla 
pracowników i pracodawców, wi c powinien 
zosta  opracowany przy zgodzie obu stron. 
W projektach przygotowanych przez Komisje 
znajduj  si  za  kontrowersyjne rozwi zania. 
Podkre lił równie , e bez osi gni cia kon-
sensusu stron, b dzie bardzo trudno przyj  
nowe rozwi zania. Dodał: „Szukamy rozwi za , 
które nie b d  wywoływa  emocji”. W zwi zku 
z tym dorobek komisji b dzie wykorzystywany 
etapowo, jako np. nowelizacje Kodeksu pracy 
i na pewno nie b dzie odło ony do szufl ady. 
Odpowiadaj c na pytania dziennikarzy mi-
nister pracy poinformowała, e obecnie nie 
mo na jeszcze powiedzie , czy dorobek Ko-
misji zostanie wykorzystany jako jeden wi k-
szy projekt nowelizuj cy Kodeks pracy, czy 
te  kilka mniejszych projektów, które b d  
implementowały poszczególne interesuj ce 
i warto ciowe elementy tego dorobku. Dodała, 
e w najbli szym czasie niezb dne jest opra-

cowanie przez MRPiPS oceny skutków regu-
lacji, co powinno zaj  około 3 miesi cy, za  
pod koniec roku mo emy spodziewa  si  ju  
konkretnych rozwi za .

| 14.04.2018 - obchodzono Dzie  Ludzi Bez-
domnych. Jak wynika z najnowszego, prowa-
dzonego z inicjatywy Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Ogólnopolskiego bada-
nia liczby osób bezdomnych, w lutym tego 
roku było w Polsce 33 408 osób bezdomnych,
 z czego 83,5% stanowili m czy ni a 16,5% 
kobiety. Wychodz c naprzeciw potrzebom 
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osób zmagaj cych si  z kryzysem bezdom-
no ci niezb dne jest wdra anie komplekso-
wych rozwi za  w zakresie pomocy osobom 
bezdomnym. „Wierz , e dzi ki wspólnemu 
zaanga owaniu i wra liwo ci ka da osoba po-
trzebuj ca pomocy otrzyma j ” ‒ podkre lała 
minister El bieta Rafalska. Na uwag  zasługuje 
równie  fakt, i  uchwalona ostatnio noweliza-
cja ustawy o pomocy społecznej z dnia 8 lutego
 2018 r. wprowadziła dodatkowy typ placówki 
‒ schronisko dla osób bezdomnych z usługa-
mi opieku czymi, które zapewni tymczasowe 
schronienie osobom bezdomnym niezdolnym 
do samoobsługi, ale niewymagaj cym cało-
dobowej opieki, a jedynie cz ciowej, tymcza-
sowej pomocy w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb yciowych i opieki higienicznej. Wa -
n  rol  w systemie wsparcia osób bezdom-
nych stanowi równie  pomoc dora na, wiad-
czona m.in. przez jadłodajnie, ła nie, pralnie, 
punkty wydawania ywno ci i odzie y itp.

| 16.04.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu Problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. polityki gospodarczej 
i rynku pracy.

| 16.04.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  posie-
dzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu 
Społecznego ds. funduszy europejskich.

| 16.04.2018 ‒ w Warszawie odbyła si  kon-
ferencja prasowa MRPiPS dot. pieczy zast p-
czej. Lepsza praca z rodzin , rozwój rodzinnej 
pieczy zast pczej, lepsze usamodzielnienie si  
wychowanków i mniejsza liczba adopcji za-
granicznych ‒ to cztery główne kierunki pro-
pozycji zmian w ustawie o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zast pczej zaprezentowane 

na konferencji. „Rodzinna piecza zast pcza jest 
szans  dla dzieci na drugi dom, je eli nie maj  
mo liwo ci mieszkania w domu biologicz-
nym” ‒ powiedziała minister El bieta Rafalska. 
Dane resortu potwierdzaj  utrzymanie po da-
nej przewagi formy rodzinnej nad instytucjo-
naln . W pieczy instytucjonalnej przebywa ok. 
24 % ogółu dzieci umieszczonych w pieczy za-
st pczej, natomiast w pieczy typu rodzinnego ‒ 
76 %. Działania resortu zmierzaj  tak e do 
tego, by do pieczy zast pczej trafi ało du o 
mniej dzieci ni  to jest obecnie, a te które mu-
siały zosta  - z uwagi na problemy opieku -
czo-wychowawcze - mogły jak najszybciej do 
rodziny powróci . „W sytuacji gdy dziecko zo-
stanie umieszczone w pieczy zast pczej, auto-
matycznie rodzinie zostanie przydzielony asy-
stent rodziny, który poprzez intensywn  prac  
z rodzin  ma doprowadzi  do jak najszybsze-
go powrotu dziecka do rodziny” ‒ zapowie-
działa minister.

| 16.04.2018 - Stowarzyszenie Euro-Atlantyc-
kie zaprosiło do Pałacu Lubomirskich w Warsza-
wie na debat  pt. „Jak przygotowa  Polsk  do 
zewn trznej ingerencji w wybory? Stan polskie-
go cyberbezpiecze stwa”. Celem debaty było 
przedstawienie punktów widzenia na operacje 
informacyjne prowadzone w polskiej przestrzeni 
informacyjnej oraz ich mo liwy wpływ na polskie 
społecze stwo oraz elity polityczne. Omówiono 
tak e obecny stan polskiego cyberbezpiecze -
stwa. Podczas debaty skupiono si  na takich 
zagadnieniach jak: ingerencja Rosji w wybory 
w USA, Francji i Niemczech ‒ wnioski dla Polski; 
jakie działania krótko i długoterminowe nale y 
podj  w zakresie przeciwdziałania zewn trznej 
dezinformacji oraz propagandzie?; jak powinien 
wygl da  system koordynacji polskiego cyber-
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bezpiecze stwa?; jaka powinna by  rola MON 
w tym procesie?; zagro enia wynikaj ce z rosn -
cej roli Internetu oraz mediów społeczno cio-
wych w kształtowaniu wiatopogl du Polaków.

| 16.04.2018 - polityka rodzinna oraz ochrona 
seniorów przed oszustami ‒ takie tematy poru-
szone zostały podczas obrad Komisji Wspólnej 
Przedstawicieli Rz du i Konferencji Episkopatu. 
Spotkanie odbyło si  w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Udział w nim wzi ła minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej, El bieta Rafalska, która 
przedstawiła działania rz du w zakresie polityki ro-
dzinnej m.in. Programu „Rodzina 500+”. Uczestni-
cy spotkania, na wniosek Komitetu Społecznego 
Rady Ministrów, rozmawiali równie  o działaniach 
maj cych na celu ochron  i profi laktyk  seniorów 
przed oszustami. Podczas obrad Komisji Wspól-
nej Przedstawicieli Rz du i Konferencji Episkopa-
tu podkre lono, e wa ne jest wspólne działanie 
wszystkich słu b i instytucji, a tak e współpraca 
w tym zakresie z Ko ciołem katolickim, samorz -
dami i rodkami społecznego przekazu.

| 16-17.04.2018 ‒ w Warszawie odbył si  
II Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Le-
wiatan, podczas którego Paweł Gruza, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zapo-
wiedział utworzenie Rzecznika Praw Podatnika, 
który b dzie bronił przedsi biorców w sporach 
z administracj  skarbow , uproszczenie po-
datku VAT, m.in. redukcje stawek obni onych 
z 240 do ok. 60 kategorii, opracowanie nowej 
ustawy CIT. 

16-17.04.2018 r. II Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan
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7.04.2018 r. konferencja pt. „Ochrona danych osobo-
wych w stosunkach pracy”.
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| 17.04.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyła si  
konferencja pt. „Ochrona danych osobowych 
w stosunkach pracy”.

| 18.04.2018 - w Sejmie RP odbyła si  debata 
„Polska w strefi e euro” zorganizowana przez Je-
rzego Meysztowicza, przewodnicz cego sejmo-
wej Komisji Gospodarki i Rozwoju, Business Cen-
tre Club i dziennik „Rzeczpospolita”. Głównym 
celem spotkania było zainicjowanie szerokiego 
ruchu na rzecz poparcia dla szybkiej integracji ze 
stref  euro. Rozmawiano o tym, co zrobi , aby od-
budowa  wysokie poparcie społeczne dla dalszej 
integracji w ramach UE, w tym strefy euro.

| 18.04.2018 - odbyło si  posiedzenie Rady 
Rynku Pracy, na którym przedstawiciele Minister-
stwa Edukacji Narodowej przedstawili informacje 
dotycz ce promocji kształcenia zawodowego 
oraz stanu prac nad zmianami w systemie kształ-
cenia zawodowego maj ce na celu zwi kszenie 
jego skuteczno ci i zharmonizowanie z rynkiem 
pracy. Zaprezentowano tak e informacje nt. pro-
mocji uczenia si  przez całe ycie i działa  Mi -
dzyresortowego Zespołu ds. uczenia si  przez 
całe ycie. Ponadto na posiedzeniu omówiona 

została lista zawodów po danych na polskim 
rynku pracy, dla których planowane s  ułatwienia 
w dost pie do rynku pracy dla cudzoziemców.

| 20.04.2018 - minister El bieta Rafalska zapo-
wiedziała przesuni cie terminu wej cia w ycie 
e-zwolnie  z 1 lipca na 1 grudnia 2018 roku. Sze-
fowa resortu rodziny pracy i polityki społecznej 
mówiła, e s  regiony, w których procent wy-
stawianych zwolnie  jest wci  niewielki. Prze-
suni cie terminu wej cia w ycie przepisów do-
tycz cych e-zwolnie  to nie jedyna propozycja. 
„Proponuj  równie  rozwi zanie, które było zgła-
szane przez liczne rodowiska lekarskie. Dotyczy 
to asystenta medycznego, a wi c osoby, która 
mogłaby stanowi  istotne wsparcie, pomoc przy 
wystawianiu elektronicznych zwolnie ” - powie-
działa minister El bieta Rafalska. Szefowa resortu 
rodziny, pracy i polityki społecznej podkre liła, 
e chodzi tu o odci enie lekarzy. „E-zwolnienia 

to rozwi zanie przyjazne pacjentom. Po analizie 
przygotowali my rozwi zania, które maj  by  
pomocne lekarzom, aby nie było to dla nich do-
datkowym obci eniem” ‒ mówiła, dodaj c, e 
Zakład Ubezpiecze  Społecznych jest dobrze 
przygotowany do wdro enia e-zwolnienia.

20.04.2018 r. Briefi ng dot. e-zwolnień. 
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