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KRAJOWY
| 04.06.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝 posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran㶊owego ds. Ochrony Zdrowia.

| 07.06.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝 posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. bud㶊etu, wynagrodze㶠
i 㶄wiadcze㶠 socjalnych.

| 07.06.2018 - w Katowicach, odbyła si㶝 uro-

Fot. CPS „Dialog”

czysta Gala Finałowa V edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarno㶄ci. Dwie dekady historii”, w czasie której
ogłoszono zwyci㶝zców olimpiady. Pierwsze

7.06.2018 r. - posiedzenie Zespołu Problemowego RDS
ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

miejsce zaj㶝ła dru㶊yna z województwa mazowieckiego w składzie: Antoni Kubiak, Paweł
Natorski i Maciej Muszy㶠ski. Drugie miejsce
przypadło dru㶊ynie z województwa 㶄wi㶝tokrzyskiego, które reprezentowali: Michał Kozakiewicz, Aleksandra Wilk i Wiktor Samek. Trzecie miejsce zaj㶝ła dru㶊yna z województwa
㶄l㶁skiego. Reprezentowali j㶁: Dariusz K㶝dra,
Piotr Woldan i Jakub Koral.

| 08.06.2018 - w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło si㶝 seminarium pt. „Dialog wokół europejskiego ﬁlaru praw socjalnych”, po㶄wi㶝cone wdro㶊eniu
w Polsce Europejskiego ﬁlara praw socjalnych,
najwa㶊niejszej unijnej inicjatywy dotycz㶁cej
społecznego wymiaru integracji europejskiej.
W seminarium wzi㶝li udział przedstawiciele 㶄wiata nauki, europejscy i krajowi eksperci
zwi㶁zkowi a tak㶊e reprezentanci organizacji
partnerów społecznych. W czasie spotkania
rozmawiano m.in. o roli ﬁlara w procesie integracji unijnej, roli partnerów społecznych we
wdro㶊eniu tego dokumentu, zwi㶁zkach ﬁlara
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Fot. CPS „Dialog”

8.06.2018 r. - Seminarium pt. „Dialog wokół europejskiego ﬁlaru praw socjalnych”

oraz Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej. Swoj㶁 opini㶝 prezentowali w czasie
panelu dyskusyjnego przedstawiciele partnerów społecznych. Ponadto, zostały zaprezentowane praktyczne aspekty wdro㶊enia wybranych zasad ﬁlara w naszym kraju.

| 08.06.2018 - w Gda㶠sku doszło do spotkania
Johnathana Knotta, ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce z Piotrem Dud㶁 Przewodnicz㶁cym
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno㶄㶛”. W czasie
spotkania rozmawiano o potencjalnych skutkach Brexitu, w szczególno㶄ci dla polskich pracowników przebywaj㶁cych w Wielkiej Brytanii.
Podczas spotkania, Ambasador zapewniał, 㶊e
Brexit mo㶊e zbli㶊y㶛 Wielk㶁 Brytani㶝 i Polsk㶝 oraz
㶊e nie ma zagro㶊enia dla praw polskich obywateli przebywaj㶁cych i pracuj㶁cych na Wyspach.
Przewodnicz㶁cy Komisji Krajowej zapowiedział, 㶊e zwróci si㶝 do Przewodnicz㶁cej Rady
Dialogu Społecznego o debat㶝 na forum Rady
na temat mo㶊liwych skutków społecznych i
gospodarczych Brexitu. Po spotkaniu Ambasador w towarzystwie Konsula Honorowego
Marka Głuchowskiego wraz z Przewodnicz㶁cym zło㶊yli kwiaty pod Pomnikiem Poległych
Stoczniowców i zwiedzili historyczn㶁 Sal㶝 BHP
Stoczni Gda㶠skiej.

| 08.06.2018 - w Gda㶠sku, w Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno㶄㶛” oraz Archiwum
Pa㶠stwowym obchodzono Mi㶝dzynarodowy
Dzie㶠 Archiwów. Tematem przewodnim były:
Strajki z maja i sierpnia 1988 r. Doprowadziły
one do podj㶝cia próby porozumienia komunistycznej władzy z opozycj㶁 w ramach obrad
Okr㶁głego Stołu. Skutkiem tych wydarze㶠 była
transformacja ustrojowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W ramach obchodów miał
miejsce wykład Janusza Klemensa na temat
wydarze㶠 z maja i sierpnia 1988 r. w kontek㶄cie historii Polski lat osiemdziesi㶁tych. Zaprezentowano równie㶊 wystaw㶝 dokumentów
pt. „Strajki z 1988 r. w zasobie Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno㶄㶛”.
Wybór materiałów.” Wy㶄wietlono tak㶊e fragment ﬁlmu pt. „Inny Sierpie㶠” w re㶊yserii Piotra
Bikonta i Leszka Dziumowicza. Mi㶝dzynarodowy Dzie㶠 Archiwów ustanowiono podczas
16. Mi㶝dzynarodowego Kongresu Archiwów
w Kuala Lumpur na pami㶁tk㶝 utworzenia Mi㶝dzynarodowej Rady Archiwów w 1948 r. działaj㶁cej pod auspicjami UNESCO. Zwyczajowo
jest obchodzony 9 czerwca.

| 11.06.2018 - w Warszawie odbyła si㶝 pierwsza konferencja zorganizowana przez Urz㶁d
Zamówie㶠 Publicznych we współpracy z Ministerstwem Przedsi㶝biorczo㶄ci i Technologii
na temat Koncepcji nowego prawa zamówie㶠
publicznych. Konferencja otworzyła seri㶝 spotka㶠 po㶄wi㶝conych organizacji systemu zamówie㶠 publicznych w Polsce. W dyskusj㶝 na
temat prawa zamówie㶠 publicznych mocno
zaanga㶊owany jest NSZZ „Solidarno㶄㶛”, który
zabiegał o wprowadzenie do systemu tzw.
klauzul społecznych, w szczególno㶄ci wymóg
zatrudnienia w oparciu o umow㶝 o prac㶝.
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Fot. MRPiPS

12.06.2018 r. - brieﬁng prasowy minister Elżbiety Rafalskiej dot. programu „Dobry start”

brieﬁng prasowy minister El㶊biety Rafalskiej dot.
programu „Dobry start”. Jak podkre㶄liła minister, inwestycja w edukacj㶝 polskich dzieci jest
niezwykle wa㶊na, dlatego powstał program,
z którego b㶝dzie mogło skorzysta㶛 4,6 mln
dzieci, w tym dzieci przebywaj㶁cych w pieczy
zast㶝pczej.

| 12.06.2018 ‒ w Ministerstwie Inwestycji odbyło si㶝 posiedzenie Trójstronnego Zespołu
Bran㶊owego ds. Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej.

| 12.06.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝 po-

Społecznego „Dialog”, z okazji obchodów
100-lecia polityki społecznej w Polsce, a tak㶊e
z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej
Profesor Stanisławy Golinowskiej.

| 12.06.2018 ‒ w Ministerstwie Pracy odbyło
si㶝 posiedzenie Rady Rynku Pracy, na którym
przyj㶝to sprawozdania z wykonania planu
ﬁnansowego Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych 㵼wiadcze㶠 w 2017 r.

3

Fot. CPS „Dialog”

| 12.06.2018 - w Kancelarii Premiera odbył si㶝

siedzenie Podzespołu Problemowego Rady
Dialogu Społecznego ds. ochrony zdrowia.

| 12.06.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyła si㶝 konferencja pt. „Dotychczasowe osi㶁gni㶝cia
i obecne wyzwania polityki społecznej”, zorganizowana przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN oraz Centrum Partnerstwa

12.06.2018 r. - konferencja pt. „Dotychczasowe osiągnięcia i obecne wyzwania polityki społecznej”
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Przedstawiono tak㶊e wska㶈niki efektywno㶄ci
kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych
form aktywizacji zawodowej za rok 2017 oraz
omówiono sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Działa㶠 na rzecz Zatrudnienia na lata
2015-2017 za rok 2017.

| 13.06.2018 ‒ w Ministerstwie Pracy odbyło si㶝 czwarte posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KKRES).
Posiedzenie zainaugurowała El㶊bieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zast㶝pczyni Przewodnicz㶁cej Komitetu. Wiceminister Bojanowska przedstawiła rol㶝 i zadania
KKRES we współpracy z Ministerstwem przy
realizacji polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. Nast㶝pnie Krzysztof Balon,
przedstawiciel Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Piotr Wołkowi㶠ski,
przedstawiciel Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Ekonomii Społecznej (jednocze㶄nie członkowie KKRES) zaprezentowali najnowsze kierunki zmian w obszarze ekonomii
społecznej w UE. W drugiej cz㶝㶄ci spotkania
El㶊bieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodnicz㶁ca KKRES, przedstawiła kierunki polityki publicznej w obszarze
ekonomii społecznej i solidarnej na poziomie
krajowym. Podkre㶄liła, 㶊e wspieranie rozwoju
ekonomii społecznej jest jednym z priorytetowych działa㶠 Ministerstwa.

pt. „Przyszło㶄㶛 opieki 㶄wiadczonej w domu
(tzw. opieki przez 24 godziny na dob㶝) w kontek㶄cie europejskim”. Celem spotkania była
wymiana pogl㶁dów na temat opieki 㶄wiadczonej w domu oraz jej wpływ na warunki pracy i charakter jej 㶄wiadczenia. Szukano równie㶊
odpowiedzi na pytania: Jaki jest status prawny
osób, które opiekuj㶁 si㶝 chorymi w ich domach
przez cał㶁 dob㶝? Jakie jest zapotrzebowanie
w skali Europy na tego typu usługi? Organizatorami spotkania były Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i Komisja Europejska w Polsce.

| 14.06.2018 - Rz㶁d zaproponował wysoko㶄㶛
minimalnego wynagrodzenia za prac㶝 oraz wysoko㶄㶛 płacy godzinowej za prac㶝 na 2019 rok.
Propozycja zakłada, 㶊e b㶝d㶁 to warto㶄ci, odpowiednio, 2220 zł oraz 14,50 zł. Propozycja
została przekazana Radzie Dialogu Społecznego do dalszych negocjacji. Jednocze㶄nie,
Rz㶁d poinformował, 㶊e liczba pracowników
otrzymuj㶁cych minimalne wynagrodzenie
wynosi około 1,5 mln osób. Ponadto, podniesienie płacy minimalnej do zaproponowanej
kwoty spowoduje wzrost wydatków bud㶊etu
pa㶠stwa w przyszłym roku o około 215 mln zł.
Wi㶁㶊e si㶝 to z licznymi „podwi㶁zkami” do płacy minimalnej, czyli 㶄wiadczeniami i składkami ﬁnansowanymi z bud㶊etu pa㶠stwa, które
s㶁 ustalane w oparciu o minimalne wynagrodzenie za prac㶝.

| 13.06.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝 po- |
siedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych.

| 13.06.2018 ‒ w Przedstawicielstwie Komisji
Europejskiej w Warszawie odbyła si㶝 dyskusja

14.06.2018 - Krajowa Sekcja Transportu
Drogowego NSZZ „Solidarno㶄㶛” opublikowała list otwarty, w którym apeluje o rzeczywisty
dialog na rzecz godnych warunków pracy
polskich kierowców transportu mi㶝dzynarodowego. List zwi㶁zany z jest z tocz㶁cymi si㶝
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Fot. MRPiPS

15.06.2018 r. – spotkanie Premiera Morawieckiego i Minister Rafalskiej ze środowiskiem osób
z niepełnosprawnościami.”

| 15.06.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝 spotkania premiera Mateusza Morawieckiego, minister rodziny El㶊biety Rafalskiej oraz ministra
inwestycji i rozwoju Jerzego Kwieci㶠skiego
ze 㶄rodowiskiem osób niepełnosprawnych.
Spotkanie było trzecim z kolei po ogłoszeniu
przez rz㶁d w połowie maja br. budowy systemu wsparcia tej grupy społecznej w oparciu
o trzy ﬁlary: solidarno㶄ciowy fundusz wsparcia
osób niepełnosprawnych, pakiet społecznej
odpowiedzialno㶄ci oraz program „Dost㶝pno㶄㶛+”. „Chc㶝 podkre㶄li㶛, 㶊e nasz rz㶁d ‒ pomimo tych politycznych emocji, które si㶝 wokół
tego fundamentalnie wa㶊nego tematu si㶝
narodziły ‒ od pierwszych dni jest rz㶁dem,
który stara si㶝 prowadzi㶛 polityk㶝 społeczn㶁,

polityk㶝 solidarno㶄ciow㶁” ‒ mówił premier
Mateusz Morawiecki. Z kolei szefowa resortu
rodziny, pracy i polityki społecznej El㶊bieta Rafalska przypomniała główne zało㶊enia nowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Sporo uwagi po㶄wi㶝ciła funduszowi
solidarno㶄ciowemu i pakietowi społecznej
odpowiedzialno㶄ci. Szef resortu inwestycji
i rozwoju zapewnił, 㶊e 㶄rodki na realizacj㶝 programu „Dost㶝pno㶄㶛+” s㶁 zabezpieczone, a ich
wysoko㶄㶛 mo㶊e si㶝 jeszcze zwi㶝kszy㶛.

5

Fot. MRPiPS

w Brukseli pracami nad „Pakietem Mobilno㶄ci”.
W tre㶄ci listu zwrócono uwag㶝 na problem
struktury wynagradzania polskich kierowców,
które prowadzi do niskich 㶄wiadcze㶠 emerytalnych w przyszło㶄ci. Podkre㶄lono równie㶊,
㶊e sukces bran㶊y na arenie europejskiej wynika głównie z tego, 㶊e wynagrodzenia polskich
kierowców s㶁 znacznie ni㶊sze ni㶊 kierowców
z krajów Europy Zachodniej.
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15.06.2018 - Sejm uchwalił nowelizacj㶝 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego
i innych instytucjach dialogu społecznego.
Celem nowelizacji jest usprawnienie prowadzenia dialogu społecznego zarówno na
szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Zaproponowano szereg rozwi㶁za㶠, które zwi㶝kszaj㶁
kompetencje Rady i strony społecznej Rady
oraz wzmacniaj㶁 j㶁 organizacyjnie. Ponadto, zaproponowano zmiany w przepisach reguluj㶁cych działanie wojewódzkich rad dialogu społecznego. W㶄ród zmian znajduj㶁 si㶝: prawo do
opiniowania dokumentów planistycznych rz㶁du, mo㶊liwo㶄㶛 wyst㶁pienia do Sejmu i Senatu
z wnioskiem o przedstawienie informacji dotycz㶁cej spraw o istotnym znaczeniu dla zada㶠
realizowanych przez Rad㶝, mo㶊liwo㶄㶛 wyst㶝powania przez stron㶝 społeczn㶁 do Ministra
Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji
ogólnej, rozszerzenie kr㶝gu osób mog㶁cych
bra㶛 udział w posiedzeniach plenarnych Rady,

z głosem doradczym, o przedstawiciela Głównego Inspektora Pracy, zmiana zasad ustalania
liczby członków Rady (limit 25 osób na ka㶊d㶁 ze stron), umo㶊liwienie podejmowania
uchwał strony społecznej Rady w drodze korespondencyjnej, doprecyzowanie kompetencji
WRDS, okre㶄lenie trybu zajmowania stanowisk i wyra㶊ania opinii przez WRDS, okre㶄lenia
procedury głosowa㶠 oraz zapewnienie ﬁnansowania kosztów zlecanych ekspertyz i opinii
w WRDS. Ponadto, zwi㶝kszono 㶄rodki na działanie WRDS na kolejne lata. Ustawa przewiduje kolejny przegl㶁d funkcjonowania jej przepisów w terminie 24 miesi㶝cy od dnia jej wej㶄cia
w 㶊ycie.

| 16-17.06.2018 ‒ w Łodzi odbył si㶝 X Ogólnopolski Kongres Kobiet, pod hasłem „Wszystkich praw. Całego 㶊ycia!”. Hasło nie było przypadkowe - Kongres Polek odbył si㶝 bowiem
w setn㶁 rocznic㶝 uzyskania praw wyborczych
przez kobiety w Polsce.

Fot. MRPiPS

6

18.06.2018 r. seminarium krajowe pt. „Wskaźnik aktywnego starzenia się w Polsce”.
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| 18.06.2018 - w Ministerstwie Rodziny odbyło si㶝 seminarium krajowe pt. „Wska㶈nik aktywnego starzenia si㶝 w Polsce”. W wydarzeniu
udział wzi㶝li: wiceminister El㶊bieta Bojanowska,
Vitalija Gaucaite Wittich z Europejskiej Komisji
Gospodarczej oraz Ettore Marchetti z Komisji
Europejskiej. Wiceminister Bojanowska otworzyła seminarium wyst㶁pieniem pt. „Polityka
społeczna wobec osób starszych w Polsce”,
w którym podkre㶄liła, 㶊e polskie społecze㶠stwo coraz bardziej si㶝 starzeje. Według prognoz w 2050 r. osoby w wieku 60+ stanowi㶛
b㶝d㶁 40% populacji naszego kraju. Konieczne s㶁 działania, których celem jest nie tylko
wsparcie osób starszych, ale tak㶊e zapewnienie im aktywno㶄ci. Celom tym słu㶊㶁 programy realizowane przez MRPiPS, m.in. „Senior+”,
ASOS czy program „Opieka 75+”.

| 18.06.2018 - w Przedstawicielstwie Komisji
Europejskiej w Warszawie odbyło si㶝 seminarium pt. „Oblicza bezrobocia - bariery aktywizacji zawodowej i zatrudnienia”. Współorganizatorem wydarzenia był Instytut Bada㶠
Strukturalnych. Podczas spotkania zwrócono
uwag㶝 na spadaj㶁cy wska㶈nik bezrobocia
w Polsce przy jednoczesnym, stosunkowo niskim wska㶈niku zatrudnienia. Przedstawiciel
Komisji Europejskiej opisał główne wyzwania
stoj㶁ce przed polskim rynkiem pracy. Wskazał
na: obni㶊aj㶁ce si㶝 wska㶈niki zatrudnienia niektórych grup społecznych, niski udział kobiet
w rynku pracy, nieadekwatno㶄㶛 kwaliﬁkacji
do potrzeb rynku pracy, segmentacj㶝 rynku
pracy, a tak㶊e konieczno㶄㶛 migracji w celu
utrzymania wzrostu gospodarczego. Szczególn㶁 uwag㶝 po㶄wi㶝cono niskiej aktywno㶄ci
zawodowej kobiet oraz osób niepełnospraw

nych. Podkre㶄lano 㶊e aktywizacja tych grup
jest trudna i wymaga zró㶊nicowanych działa㶠.

| 19-20.06.2018 - w Zakopanem odbyło si㶝
posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno㶄㶛”. W czasie obrad podj㶝to stanowisko
dotycz㶁ce konieczno㶄ci podniesienia w przyszłym roku płac w sferze bud㶊etowej o 12 pp.,
urealnienie odpisu na zakładowy fundusz
㶄wiadcze㶠 socjalnych oraz podniesienia płacy
minimalnej o 8,5 pp. W czasie posiedzenia została wr㶝czona nagroda człowieka roku 2017
„Tygodnika Solidarno㶄㶛”. Otrzymał j㶁 abp
Marek J㶝draszewski, Metropolita Krakowski.
Uzasadnieniem dla przyznania nagrody było
wsparcie jakiego Arcybiskup udzielił NSZZ
„Solidarno㶄㶛” w czasie stara㶠 o ograniczenie
handlu w niedziel㶝 oraz obrona 㶊ycia człowieka od pocz㶝cia do naturalnej 㶄mierci. Zwrócono tak㶊e uwag㶝 na otwarto㶄㶛 nagrodzonego
na rozmow㶝 oraz gotowo㶄㶛 do obrony podstawowych warto㶄ci chrze㶄cija㶠skich. „Tygodnik Solidarno㶄㶛” przyznaje tytuł Człowieka
Roku od 1997 r. W poprzednich latach tytuł
ten otrzymali m.in. Lech Kaczy㶠ski, Jerzy Buzek, kard. Stanisław Dziwisz, abp Sławoj Leszek
Głód㶈 i Marianna Popiełuszko - matka błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

| 20.06.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyła si㶝 konferencja pt. „Co dalej z reform㶁 prawa pracy?”,
zorganizowana przez Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog”, Zrzeszenie Zwi㶁zków
Zawodowych Energetyków oraz Ogólnopolskie
Porozumienie Zwi㶁zków Zawodowych. Podczas konferencji uczestnicy skupili si㶝 na tematach od lat postulowanych przez stron㶝 społeczn㶁 - dotycz㶁cych m.in. stopniowej eliminacji
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umów 㶄mieciowych, przej㶄cia pracowników do
nowego pracodawcy, kontroli legalno㶄ci sporów zbiorowych, czy roli rzeczywistego pracodawcy/podmiotu na odpowiednim poziomie
decyzyjno㶄ci w dialogu społecznym.

|

Fot. MRPiPS

20.06.2018 ‒ w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju odbyło si㶝 posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran㶊owego ds. Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej.

| 21.06.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝 posiedzenie Podzespołu problemowego Rady
Dialogu Społecznego ds. Krajowej Administracji Skarbowej.

|

21.06.2018 - Rada Ministrów przyj㶝ła projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach
oraz niektórych osobach b㶝d㶁cych oﬁarami
represji wojennych i okresu powojennego
oraz niektórych innych ustaw, przedło㶊ony
przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Projekt zakłada zmiany w uprawnieniach
kombatantów oraz osób b㶝d㶁cych oﬁarami
represji wojennych i okresu powojennego.
Zaproponowano, aby nowe rozwi㶁zania weszły w 㶊ycie 1 stycznia 2019 r.

| 25.06.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran㶊owego ds. Bran㶊y Energetycznej.

|

26.06.2018 r. - nagroda „Pro labore securo” dla Minister Elżbiety Rafalskiej

Dialogu Społecznego ds. ubezpiecze㶠 społecznych oraz Zespołu ds. bud㶊etu, wynagrodze㶠 oraz 㶄wiadcze㶠 socjalnych.

| 26.06.2018 - w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy ‒ Pa㶠stwowego Instytutu Badawczego odbyła si㶝 doroczna uroczysto㶄㶛 wr㶝czenia statuetek „Pro labore securo”.
W tym roku Kapituła nagrody za dokonania
na rzecz ochrony człowieka w 㶄rodowisku
pracy uhonorowała minister El㶊biet㶝 Rafalsk㶁.
Nagroda „Pro labore securo” jest przyznawana
od 2000 r. za dokonania na polu działalno㶄ci
publicznej na rzecz ochrony człowieka w 㶄rodowisku pracy. W ramach działalno㶄ci publicznej ujmowana jest tak㶊e działalno㶄㶛 naukowa,
je㶊eli wpłyn㶝ła na odczuwaln㶁 przez społecze㶠stwo popraw㶝 warunków pracy i 㶊ycia.

25.06.2018 ‒ w 㵼l㶁skim Urz㶝dzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło si㶝 posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran㶊owego
ds. Bezpiecze㶠stwa Socjalnego Górników.

27.06.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝
posiedzenie Zespołu Problemowego Rady
Dialogu Społecznego ds. prawa pracy.

|

|

26.06.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝
posiedzenie Zespołu Problemowego Rady

|

27.06.2018 - w Ministerstwie Przedsi㶝biorczo㶄ci i Technologii odbyło si㶝 „Krajowe
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Forum Interesariuszy Agendy 2030”. W wydarzeniu udział wzi㶝ła wiceminister El㶊bieta
Bojanowska. Podczas spotkania zaprezentowane zostały konkretne przykłady działa㶠 zrealizowanych przez Sygnatariuszy „Partnerstwa
na rzecz realizacji SDGs w Polsce”. Wiceminister
Bojanowska zauwa㶊yła, 㶊e na popraw㶝 sytuacji
i zmniejszenie ubóstwa maj㶁 wpływ programy, które zostały wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
„Na lepsz㶁 sytuacj㶝 i zmniejszenie ubóstwa
wpływ ma m. in. Rodzina 500 plus, inne programy tak㶊e skierowane do seniorów czy dobra
sytuacja na rynku pracy. (...)Niedawno zaprezentowane dane GUS pokazały, 㶊e ubóstwo
skrajne w 2017 r. spadło do poziomu 4,3%.
Najbardziej w㶄ród rodzin wielodzietnych” ‒
mówiła wiceminister. W ramach wydarzenia
kolejne podmioty doł㶁czyły do Partnerstwa
na rzecz realizacji Celów Zrównowa㶊onego
Rozwoju.

| 27.06.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝 poł㶁czone posiedzenie: Zespołu Problemowego

Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
oraz Zespołu Problemowego Rady Dialogu
Społecznego ds. rozwoju dialogu społecznego.

| 28.06.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si㶝 posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego. W pierwszej cz㶝㶄ci spotkania wiceminister
ﬁnansów - Tomasz Robaczy㶠ski przedstawił
najwa㶊niejsze informacje dotycz㶁ce zało㶊e㶠
projektu bud㶊etu pa㶠stwa oraz kształtowania
wynagrodze㶠 w pa㶠stwowej sferze bud㶊etowej na rok 2019. Poinformował, 㶊e od 2018 r.
istotnie zwi㶝kszy si㶝 udział we wzro㶄cie ze
strony inwestycji, niemniej jednak konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi
oczekiwaniami polskich konsumentów i dobr㶁
sytuacj㶁 na rynku pracy, pozostanie główn㶁
determinant㶁 zmian PKB. Ponadto zakłada si㶝,
㶊e w latach 2018 i 2019 PKB wzro㶄nie realnie
o 3,8% r/r. Głównym czynnikiem wzrostu b㶝dzie popyt krajowy, co obok działa㶠 podejmowanych w celu poprawy efektywno㶄ci
administracji podatkowej, sprzyja㶛 b㶝dzie
gromadzeniu dochodów przez sektor insty-

Fot. MRPiPS

15.06.2018 r. – spotkanie Premiera Morawieckiego i Minister Rafalskiej ze środowiskiem osób
z niepełnosprawnościami.”
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tucji rz㶁dowych i samorz㶁dowych. Podkre㶄lił,
㶊e priorytetowym celem rz㶁du jest utrzymanie stabilno㶄ci ﬁnansów publicznych przy
wspieraniu wzrostu gospodarczego. Ponadto
dodał, 㶊e stopa bezrobocia na koniec 2019 r.
ma si㶝 ukształtowa㶛 na poziomie 5,6%. Przewodnicz㶁ca Rady ‒ minister El㶊bieta Rafalska
poinformowała, 㶊e strona rz㶁dowa proponuje
zwi㶝kszenie wska㶈nika waloryzacji emerytur
i rent w 2019 r. na ustawowym minimum
wynosz㶁cym 20% realnego wzrostu przeci㶝tnego wynagrodzenia w 2018 r. Zgodnie
z ustaw㶁 o emeryturach i rentach z FUS, wska㶈nik waloryzacji w 2019 r. to wska㶈nik inﬂacji
w 2018 r. zwi㶝kszony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeci㶝tnego wynagrodzenia w 2018 r. Członkowie Rady wysłuchali
Przewodnicz㶁cego Zespołu ds. bud㶊etu,
wynagrodze㶠 i 㶄wiadcze㶠 socjalnych ‒ Henryka Nakoniecznego, który przedstawił informacj㶝 z posiedzenia poł㶁czonych zespołów
ds. ubezpiecze㶠 społecznych i ds. bud㶊etu,
wynagrodze㶠 i 㶄wiadcze㶠 socjalnych na temat
zwi㶝kszenia wysoko㶄ci wska㶈nika waloryzacji

emerytur i rent z FUS w 2019 r. Poinformował,
㶊e w trakcie posiedzenia strony nie uzgodniły wysoko㶄ci wzrostu wska㶈nika waloryzacji
emerytur i rent na 2019 r. Ostatnim punktem
spotkania była debata, z udziałem Ministra
Zdrowia ‒ Łukasza Szumowskiego, dotycz㶁ca ochrony zdrowia. W swoim wyst㶁pieniu
minister Szumowski wskazał najistotniejsze
działania podejmowane obecnie przez resort
- urealnienie kosztów 㶄wiadcze㶠 i usług medycznych w Polsce. Taryﬁkacja wi㶝kszo㶄ci procesów medycznych powinna zako㶠czy㶛 si㶝
wiosn㶁 2019 r. Poinformował tak㶊e o prowadzonej analizie funkcjonowania ustawy o tzw.
sieci szpitali, o zmianach w ambulatoryjnej
opiece medycznej oraz o propozycji zmian
w ustawie o sposobie ustalania najni㶊szego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonuj㶁cych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

| 28.06.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si㶝 posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego.
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