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| 07.11.2018 - obok setnej rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, w tym roku 
obchodzono również stulecie polskiej polityki 
społecznej. Z tej okazji Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej stworzyło „Ilustro-
wany Kurier Społeczny”. Kartki z kalendarza  
z najważniejszymi wydarzeniami w stuletniej 
historii polityki społecznej w Polsce, wycinki  
z prasy, a także wyjątkowe archiwalne foto- 
grafie przedstawiające m.in. Wigilię urządzo-
ną dla najbiedniejszych chorych dzieci przez 
Przychodnię Przeciwgruźliczą przy Ośrodku 
Zdrowia PCK w Świętochłowicach w 1930 r. 
oraz otwarcie Domu Matki i Dziecka na war-
szawskich Bielanach w 1938 r. Czytelnicy „Ku-
riera” zobaczą także jak przed wojną wygląda-

ła siedziba ówczesnego Ministerstwa Pracy 
i Opieki Społecznej i dowiedzą się, „jak to się 
wszystko zaczęło”. „Ilustrowany Kurier Spo-
łeczny” wydrukowano w nakładzie 25 tys. bez-
płatnych egzemplarzy, a wersja elektroniczna 
znajduje się na stronach ministerstwa rodziny. 

| 08.11.2018 - w Łazienkach Królewskich 
odbyła się, z okazji 100-lecia Polskiej Polity-
ki Społecznej, uroczysta Gala, podczas której 
minister Elżbieta Rafalska wręczyła odzna-
czenia dla osób szczególnie zasłużonych dla 
polityki społecznej. Podczas Gali minister Ra-
falska mówiła m.in. o wyzwaniach, jakie stały 
przed polskimi władzami tuż po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, a także o po-
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czątkach polityki społecznej w kraju, który 
powrócił na mapy świata po 123 latach nie-
woli. „Stulecie odzyskania niepodległości nie 
powinno być jedynie czasem podsumowań, 
ale przede wszystkim okazją do spojrzenia  
w przyszłość” – mówiła minister Elżbieta Ra-
falska. Podziękowała również swoim wielolet-
nim poprzednikom „za silne fundamenty do 
współpracy na rzecz nas wszystkich”. W trakcie 
uroczystości minister resortu rodziny wręczyła 
odznaczenia państwowe.
 
| 08.11.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego 
ds. Przemysłu Stoczniowego, podczas którego 
przedstawiono m.in. informację na temat sy-

tuacji i perspektyw rozwoju poszczególnych 
stoczni oraz sposobów zatrudnienia stosowa-
nych w tych stoczniach, a także dyskutowa-
no o rynku pracy, szkolnictwie wyższym i za-
wodowym, polityce kadrowej dla przemysłu 
stoczniowego (wszystkie strony) oraz o tren-
dach na rynku globalnym.

| 08.11.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. zamówień publicznych, 
na którym rozmawiano o sytuacji na rynku za-
mówień publicznych w obszarze branży bu-
dowlanej ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki waloryzacji umów oraz realizacji 
wymogu.

| 13.11.2018 - minister Elżbieta Rafalska spo-
tkała się z Jarosławem Pinkasem, Głównym 
Inspektorem Sanitarnym. Tematem spotkania 
była profilaktyka i edukacja zdrowotna, skiero-
wana do różnych grup społecznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem edukacji skierowa-
nej do rodziny. 

| 13.11.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Podzespołu Rady Dialogu Spo-
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łecznego ds. ochrony zdrowia, podczas które-
go dyskutowano o: rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia w sprawie programu pilotażowego 
opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sie-
ci onkologicznej; projekcie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku z e-skierowa-
niem oraz listami oczekujących na udzielenie 
świadczenia opieki zdrowotnej oraz rozporzą-
dzeniu ministra zdrowia w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej.

| 13.11.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowe-
go ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, 
podczas którego przedstawiono m.in. infor-
mację o przygotowaniach do COP24 w Kato-
wicach.

| 13.11.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. prawa pracy. Na po-
siedzeniu Zespołu ds. prawa pracy strona rzą-
dowa przedstawiła projekt ustawy o rozwią-
zywaniu sporów zbiorowych, który powstał 
na bazie doświadczeń Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w toku wskazywa-
nia mediatorów z listy ministra właściwego do 
spraw pracy oraz postulatów partnerów spo-
łecznych, reprezentowanych w Trójstronnej 
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, 

a następnie Radzie Dialogu Społecznego oraz 
mediatorów prowadzących postępowania 
mediacyjne w sporach zbiorowych pracy. Pro-
ponowane rozwiązania uwzględniają także 
dorobek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, 
działającej w latach 2016-2018. 

| 13.11.2018 - w CPS „Dialog” odbyło spotka-
nie autonomiczne Prezydium Rady Dialogu 
Społecznego.

| 15.11.2018 -  Pałac Lubomirskich - siedzi-
bie Business Centre Club był miejscem obrad  
IV Mazowieckiego Forum Pracodawców  
i Urzędów Pracy, w którym obok BCC uczest-
niczył Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 
Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego. Celem Forum jest 
doskonalenie współpracy pomiędzy warszaw-
skim Urzędem Pracy oraz reprezentatywnymi 
organizacjami pracodawców.

| 15.11.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń spo-
łecznych, podczas którego przeprowadzo-
no dyskusję na temat ustawy o emeryturach  
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz niektórych innych ustaw. Celem 
ustawy jest zapewnienie zachowania real-
nej wysokości świadczeń z ubezpieczenia  

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy, 13.11.2018 r.
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społecznego przy jednoczesnym dodatko-
wym wsparciu świadczeniobiorców o najniż-
szych świadczeniach.
 
| 16.11.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecz-
nego, podczas którego Piotr Duda, Przewod-
niczącego NSZZ „Solidarność”, przedstawił 
wniosek o objęcie patronatem Rady Dialogu 
Społecznego Akademii Dialogu Społeczne-
go. Omówiono także sprawy bieżące, m.in. 
kwestie dotyczące budżetu Biura i Rady na  
2018 i 2019 rok.

| 19.11.2018 - w Pałacu Prezydenckim odby-
ło się spotkanie Pary Prezydenckiej z małżeń-
stwami, których staż małżeński wynosi ponad  
60 lat. Wydarzenie odbyło się z okazji Ogólno-
polskiego Dnia Seniora, który obchodzony jest 
14 listopada. Z tej okazji do Pałacu Prezydenc-
kiego zaproszono 13 par z długoletnim po-
życiem małżeńskim wraz z rodzinami. Udział  
w spotkaniu wzięły również minister Elżbieta 
Rafalska oraz wiceminister Elżbieta Bojanow-
ska.

| 19.11.2018 - na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie, Prezydent RP Andrzej 

Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Pla-
nach Kapitałowych. Udział w uroczystości 
wzięła m.in. minister Elżbieta Rafalska. PPK to 
efekt wspólnych prac Ministerstwa Finansów, 
dawnego Ministerstwa Rozwoju – obecnie 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technolo-
gii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju –  
a także Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Pracownicze Programy Kapitało-
we mają dotyczyć ok. 11,5 mln pracowników 
i mają zapewnić dodatkowe oszczędności dla 
przyszłych emerytów. Ustawa zakłada utwo-
rzenie prywatnego, dobrowolnego systemu 
gromadzenia oszczędności emerytalnych. 
W program ma być zaangażowane państwo, 
pracodawcy i pracownicy. Dotyczy osób, któ-
re są zatrudnione na podstawie umowy o pra-
cę. Wpłata podstawowa finansowana przez 
uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4% 
wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopła-
całby składkę od 1,5% do 4% wynagrodzenia.  
W efekcie maksymalna wpłata na PPK w przy-
padku jednego pracownika mogłaby wyno-
sić 8%. Wpłata podstawowa finansowana 
przez uczestnika PPK będzie mogła wynosić 
mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej 
niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagro-
dzenie uczestnika PPK osiągane z różnych 

 

Małżeństwa seniorów u Prezydenta, 19.11.2018 r.
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źródeł w danym miesiącu, nie przekracza kwo-
ty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego 
wynagrodzenia. Obowiązywałaby coroczna 
dopłata z budżetu w wysokości 240 zł, a po-
nadto państwo dawałoby dodatkową „opłatę 
powitalną” w wysokości 200 zł. Ustawa wej-
dzie w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym 
vacatio legis. Największe firmy, zatrudniające 
powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy 
ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudnia-
jące co najmniej 50 osób - od 1 stycznia 2020 
r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób 
- od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą 
musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r.  

Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty 
należące do sektora finansów publicznych.

| 20.11.2018 - w ministerstwie rodziny odby-
ło się posiedzenie Rady Rynku Pracy, w którym 
udział wziął wiceminister Stanisław Szwed. 
Podczas posiedzenia prezentacje przedstawili 
przedstawiciele resortu pracy oraz zaprosze-
ni goście - dr Barbara Worek z Uniwersytetu  
Jagiellońskiego oraz Maja Dobrzyńska z Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
Odbyła się także dyskusja pomiędzy członka-
mi RRP, a przedstawicielami Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej.

| 20.11.2018 – w Sejmie odbyło się posiedze-
nie Rady Ochrony Pracy. Rada przyjęła stano-
wisko w sprawie projektu budżetu Państwo-
wej Inspekcji Pracy na 2019 rok, zapoznała się 
również z działaniami ZUS i KRUS zmierzający-
mi do zmniejszenia wypadków i chorób za-
wodowych.

| 22.11.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. Krajowej Administracji Skarbowej. 

Posiedzenie Rady Rynku Pracy, 20.11.2018 r. 
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Poruszono kwestie dot. nadgodzin w służbie 
cywilnej oraz kształtowania postaw pracowni-
czych w organizacji etosu zawodowego.

| 26.11.2018 - ochronie danych osobowych 
poświęcono listopadowe spotkanie dorad-
cze, zorganizowane w siedzibie Business Cen-
tre Club. W trakcie spotkania przedstawiono 
wnioski z pierwszych miesięcy stosowania no-
wych przepisów oraz ich stosowania przez ad-
ministratorów oraz podmioty przetwarzające. 
Zostały również przedstawione interpretacje 
oraz wytyczne, które prezes Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych (PUODO) stosuje  
w pierwszych postępowaniach toczących się 
w oparciu o te przepisy. Uczestnicy spotka-
nia zapoznali się także z praktyką stosowania 
przepisów RODO oraz ustawy o ochronie da-
nych osobowych z 10 maja 2018 r. oraz po-
znali wpływ dotychczas wprowadzonych oraz 
projektowanych zmian na codzienne funkcjo-
nowanie firmy.

| 26.11.2018 - w sprawie dialogu społeczne-
go głos zabrał prezes BCC Marek Goliszewski. 
Przypomniał inicjatywę „porozumienia ponad 
podziałami”, podjętą przed laty przez BCC 
wraz ze śp Prezydentem Lechem Kaczyńskim, 
mówiąc, że takie porozumienie mogłoby ko-
rzystnie wpłynąć na pozycję Polski. Wzorem 
dla nas mogłyby być pakty społeczne, zawarte 
w Irlandii czy Hiszpanii.

| 26.11.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego 
ds. Ochrony Zdrowia. Tematem spotkania była 
m.in. informacja o planowanych nakładach na 
świadczenia opieki zdrowotnej finansowane 
ze środków dysponowanych przez NFZ oraz 

kosztach realizacji wzrostów wynagrodzeń 
pracowników ochrony zdrowia (Stanowisko 
organizacji strony społecznej Trójstronnego 
Zespołu ds. ochrony zdrowia), w tym finanso-
wanych ze środków z budżetu państwa. Dys-
kusja o płacach w ochronie zdrowia.

| 26.11.2018 - w Ministerstwie Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się 
posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżo-
wego ds. portów morskich. Omówiono m.in. 
propozycje tematów prac Zespołu, zgłoszo-
nych przez stronę pracowników i stronę pra-
codawców oraz propozycję powołania ze-
społów roboczych, zgłoszonych przez stronę 
pracowników Zespołu.

| 28.11.2018 - Business Centre Club, Kon-
federacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego byli organizatorami 
wspólnej konferencji reprezentatywnych 
organizacji pracodawców pt. „Stan dialogu 
społecznego w Polsce”. Podczas konferencji 
wskazano na niedostatki realizacji zasad dia-
logu. Kontynuacja istniejącego stanu rzeczy 
może prowadzić do marginalizacji Rady Dia-
logu Społecznego. Uczestnicy konferencji  

6
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w sprawie poprawy dialogu społecznego wy-
stosowali list – apel do Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy, w którym zwrócili się do Prezydenta, 
jako patrona dialogu społecznego, o „podję-
cie lub skuteczne animowanie w ustaleniach  
z rządem konkretnych kroków przywracają-
cych odpowiednią rangę i efektywność dialo-
gowi społecznemu”.

| 29.11.2018 – w Warszawie odbyła się kon-
ferencja centralna pt. „Pokonać bezdomność”, 
zorganizowana przez Ogólnopolską Federację 
na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdom-
ności, pod honorowym patronatem minister 
rodziny, pracy i polityki społecznej – Elżbiety 
Rafalskiej. Wydarzenie było podsumowaniem 
cyklu Konferencji Regionalnych o tej samej 
nazwie, które odbyły się we wrześniu br. w 8 
polskich miastach. Na spotkaniach, w których 
uczestniczyli przedstawicieli jednostek sa-
morządu terytorialnego i organizacji poza-
rządowych, zaprezentowano 32 różnorodne 
dobre praktyki ukierunkowane na skuteczne 
udzielanie pomocy osobom bezdomnym, 
trwałe usamodzielnienie tych osób oraz zapo-
bieganie powrotowi do bezdomności. Celem 
przedsięwzięcia, realizowanego w ramach 
Modułu IV Programu „Pokonać bezdomność. 

Program pomocy osobom bezdomnym”, było 
stworzenie okazji do poznania nowatorskich  
i skutecznych rozwiązań w zakresie wsparcia 
osób w kryzysie bezdomności. Na konferencji 
wszystkie 32 instytucje i organizacje, otrzymały 
listy gratulacyjne z rąk minister Elżbiety Rafal-
skiej oraz wiceminister Elżbiety Bojanowskiej, 
zaś 6 najlepszych dobrych praktyk zostało na-
grodzonych nagrodami rzeczowymi. Zapre-
zentowana została także publikacja zawierają-
ca szczegółowe opisy wszystkich 32 dobrych 
praktyk, dostępna w wersji elektronicznej na 
stronach ministerstwa rodziny.

| 29.11.2018 - w CPS „Dialog” odbyła się 
konferencja Rady Dialogu Społecznego  

Konferencja centralna pt. „Pokonać bezdomność”, 29.11.2018 r.
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pt. „Zamówienia publiczne okiem partnerów 
społecznych”. Podczas spotkania uczestnicy 
rozmawiali na temat roli partnerów społecz-
nych w kreowaniu polityki zamówień publicz-
nych, praktyki stosowania klauzul społecz-
nych oraz wymogu zatrudnienia na umowę 
o pracę w realizacji zamówień publicznych  
a także funkcji in-house w realizacji zadań pu-
blicznych, barierach udziału małych i średnich 
firm w zamówieniach. Uczestnicy zapoznali 
się także z możliwą rolą mediacji w zamówie-
niach publicznych. 
 

| 30.11.2018 - w Ministerstwie Rodziny wrę-
czono nagrody 46. edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Poprawy Warunków Pracy. W wy-
darzeniu udział wzięli: minister Elżbieta Ra-
falska oraz wiceminister Stanisław Szwed. 
Celem Konkursu jest wyróżnienie rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych, a także opra-
cowań naukowych, których zastosowanie 
przyczyniło się do poprawy warunków pracy. 
Konkurs promuje także projekty popularyzu-
jące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony 
człowieka w środowisku pracy.

46. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, 30.11.2018 r.
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