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| 02.12.2018 - podczas przeprowadzonej 
w Polsce Świątecznej Zbiórki Żywności pod 
hasłem „Podaruj potrzebującym jedzenie 
na świąteczny stół” Banki Żywności zebrały  
740 ton jedzenia. Dzięki zaangażowaniu  
Polaków, którzy wsparli zbiórkę w dniach  
30 listopada – 1 grudnia, produkty te trafiły 
przed świętami do 360 tysięcy osób. 

| 03.12.2018 – w Warszawie Business Centre 
Club gościł uczestników konferencji „Idealny 
pracodawca – idealny pracownik”, prezentu-
jącej wzajemne oceny środowisk pracodaw-
ców przez pracowników oraz pracowników 
przez pracodawców. Prelegentami – paneli-
stami byli: Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, 
przewodniczący Zespołu problemowego  
RDS ds. rozwoju dialogu społecznego i dr Bar-
bara Sypniewska, ekspert BCC ds. zarządzania 
kapitałem ludzkim, wykładowca Akademii 
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. 
Podczas kon-ferencji przedstawiono wyniki ba-
dania, przeprowadzonego pośród pracodaw- 
ców i pracowników.  Respondentom – re-
prezentantom obu środowisk postawiono 

te same pytania. Odpowiedzi na nie po-
kazały podobieństwa i różnice wzajemne-
go postrzegania się i wzajemne oceny „na 
krzyż”, dokonane przez przedstawicieli obu 
grup. Badanie „Oczekiwania wobec ideal-
nych pracowników (i pracodawców) z punk-
tu widzenia pracodawców (i pracowników) 
przeprowadzono wspólnie z Akademią Eko-
nomiczno-Humanistyczną w Warszawie (daw- 
ną Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania). 
Zostało ono przeprowadzone za pomo-
cą autorskiej ankiety przesłanej do respon-
dentów drogą elektroniczną w listopadzie  
2018 roku. Celem badania było porównanie 
opinii pracowników względem idealnej fir-
my, w której chcieliby pracować oraz praco-
dawców względem idealnych pracowników,  
z którymi chcieliby pracować. Ponadto bada-
nie pokazało preferencje dotyczące wymagań 
i motywacji pracowników wyrażonych przez 
badanych pracowników oraz badane firmy.  
W badaniu zastosowano dwie wersje ankiety: 
dla pracowników i dla pracodawców. W obu 
ankietach pytania dotyczyły analogicznych 
aspektów. W badaniu wzięło udział 613 pra- 

 Chronograf 
 KRAJOWY 

 grudzień 2018 



Chronograf      grudzień 2018

2

cow-
n i -
k ó w 
r ó ż -
n y c h 
f i r m 
o r a z 
1 0 9 
p r a -
c o -

dawców. Zestawienie i porównanie wyników, 
ocen ma pomóc obu środowiskom we wzajem-
nym poznaniu swoich oczekiwań, wymagań  
i możliwości. Ma przyczynić się to do lepszego 
zrozumienia istniejących realiów rynku pracy.

| 03.12.2018 - podczas uroczystej Gali, or-
ganizowanej przez Główny Inspektorat Pracy 
na Zamku Królewskim w Warszawie, osobom 
wyróżniającym się w działaniach na rzez bez-
pieczeństwa pracy wręczono nagrody imienia 
Haliny Krahelskiej. Pośród nagrodzonych zna-
lazł się członek Business Centre Club Jerzy We-
rle, prezes Zarządu budowlanej firmy Warbud.

| 03.12.2018 – w Katowicach rozpoczął się 
szczyt klimatyczny - 24. Sesja Konferencji 
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjedno-
czonych (COP24) - w sprawie zmian klimatu. 
Pakiet Katowicki (Katowice Rulebook) to mapa 
drogowa dotycząca realizacji postanowień 
klimatycznych podjętych przez zrzeszone  
w ONZ państwa w 2015 r. w Paryżu. Do przy-
jęcia końcowej deklaracji szczytu doszło  
15 grudnia. „Osiągnęliśmy historyczny suk-
ces, mam nadzieję, że Katowice staną się hi-
storycznym miejscem dla globalnej polityki 

klimatycznej, tak jak wcześniej Kioto i Paryż” 
– mówił wiceminister środowiska Michał Kur-
tyka.

| 04.12.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się au-
tonomiczne posiedzenie doraźnego zespołu 
ds. zamówień publicznych.

| 04-05.12.2018 - w siedzibie Związku 
Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie  
pt. „Rok W Dialogu” promujące dialog spo-
łeczny i podsumowujące ważne dla partne-
rów społecznych, w szczególności organiza-
cji pracodawców rzemieślników, wydarzenia 
legislacyjne w 2018 r. z udziałem RDS. Anna 
Zalewska, minister Edukacji Narodowej, pod-
kreśliła bardzo dobrą dotychczasową współ-
pracę z kierownictwem ZRP i poinformowa-
ła o podpisaniu przez Prezydenta RP w dniu  
29 listopada 2018 roku zmian w prawie oświa-
towym uwzględniających postulaty środo-
wiska rzemieślniczego. Ustawa wprowadza 
szereg zmian ukierunkowanych na poprawę 
jakości kształcenia zawodowego oraz wskazuje 
na ważną rolę pracodawców. Dorota Gardias, 
przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego  
i Forum Związku Zawodowych, zapowiedzia-
ła m.in. nowelizację ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego, intensyfikację działań na rzecz 
zwiększenia efektywności dialogu społeczne-
go oraz zwróciła uwagę na wdrożenie w na-
szym kraju zapisów „Europejskiego Filaru Praw 
Socjalnych”. Drugi dzień spotkania poświęco-
ny był polityce gospodarczej, zamówieniom 
publicznym oraz funduszom unijnym. 

| 04.12.2018 - eksperci Konfederacji Lewiatan 
przygotowali raport, który prezentuje co cze-
ka polskich przedsiębiorców w polityce mię-

Konferencja „Idealny pracodawca – idealny pracownik”, 3.12.2018 r.
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firmy powinny się przygotować. Raport do 
pobrania pod adresem: http://konfederacja-
lewiatan.pl/aktualnosci/2018/1/co_nas_cze-
ka_w_roku_219_raport_lewiatana

| 04.12.2018 - wiceminister pracy Marcin 
Zieleniecki spotkał się z Zhanem Chengfu, wi-
ceministrem Spraw Cywilnych ChRL. Podczas 
spotkania omówione zostały tematy z zakresu 
pomocy społecznej oraz ekonomii społecznej 
w Polsce. Wizyta delegacji z Chin odbyła się  
w ramach projektu „UE-Chiny Reforma Sys-
temu Zabezpieczenia Społecznego”, w któ-
ry zaangażowane jest Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Celem był rozwój 
współpracy pomiędzy MRPiPS i Ministerstwem 
Spraw Cywilnych ChRL oraz podpisanie kolej-
nego już Porozumienia o współpracy między 
MoCA i MRPiPS dotyczącego pomocy społecz-
nej, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

| 06.12.2018 – odbyło się posiedzenie Ko-
mitetu Społecznego Rady Ministrów. „Mamy 

zdiagnozowane główne szanse i zagrożenia  
związane ze zmianami demograficznymi w na- 
szym kraju. W oparciu o tę wiedzę będziemy 
wytyczać kierunki działań rządu w obszarze  
polityki ludnościowej”- mówiła Beata Szydło, 
szefowa KSRM. Profesor Józefina Hrynkiewicz 
przedstawiła członkom Komitetu roczny ra-
port Rządowej Rady Ludnościowej pt. „Sytu-
acja demograficzna Polski 2017-2018”. Komi-
tet Społeczny zajął się także przygotowanym 
przez MEN dokumentem poświęconym zin-
tegrowanej strategii umiejętności, którego 
głównym celem jest umożliwienie zarówno 
młodym, jak i starszym osobom, stałego pod- 
noszenia kompetencji. Józefa Szczurek- 
Żelazko, wiceminister zdrowia, przedstawiła 
członkom KSRM założenia zmian w ustawie  
o prawach pacjenta. Komitet Społeczny po-
zytywnie zaopiniował omówione dokumenty 
i przekazał je do dalszych prac legislacyjnych.

| 06.12.2018 – w Ministerstwie Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej odbyła się konferen-
cja podsumowująca 3 lata działań resortu.  
O najważniejszych programach mówili mini-
ster Elżbieta Rafalska oraz wiceministrowie: Sta-
nisław Szwed i Krzysztof Michałkiewicz. Mini-
ster Rafalska podkreśliła, że w centrum działań 
polityki społecznej znalazła się polityka rodzin-
na i realizowany w jej ramach program „Rodzi-
na 500+”, w ramach którego do polskich ro-
dzin trafiło prawie 58 mld zł, a program stanowi 
pomoc dla ponad 54 proc. polskich dzieci do  
18. roku życia. Minister wymieniła także pro-
gram „Dobry start”, który będzie kontynuowa-
ny w 2019 r. i w następnych latach. „Dobry 
start” to wyprawka szkolna, z której skorzysta  
w 2018 r. 4,5 mln polskich uczniów; finanso- 
wanie na poziomie 1 mld 440 mln zł. Wicemi-

Wizyta delegacji z Chin w ramach projektu „UE-Chiny Reforma 
Systemu Zabezpieczenia Społecznego”, 4.12.2018 r.
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Krzysztof Michałkiewicz wskazywał na pro-
gram wsparcia dla osób niepełnospraw-
nych „Za życiem” oraz realizowaną mapę 
drogową budowy systemu wsparcia osób 
niepełnosprawnych. „Podnosimy świadcze-
nia dla osób niepełnosprawnych i ich opie-
kunów. Są to świadczenia niepodnoszo-
ne od lat. Przypomnijmy, że renta socjalna 
wzrosła o prawie 40 proc.” – przypomniał.  
Z kolei wiceminister Stanisław Szwed ocenił, 
że ostatnie trzy lata to przede wszystkim spa-
dek liczby osób bezrobotnych i wzrost płacy 
minimalnej. „W ciągu trzech lat ponad 1,3 mln 

osób bezrobotnych skorzystało z aktywnych 
form pomocy” - mówił. Dodał, że wyzwaniem 
na 2019 r. jest uchwalenie nowej ustawy o ryn-
ku pracy, która jeszcze bardziej poprawi funk-
cjonowanie urzędów pracy. 

| 07.12.2018 - w Warszawie, w Biurze Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” odbyło się mię-
dzynarodowe seminarium współorganizowa-
ne przez NSZZ „Solidarność” i EZA (Europejskie 
Centrum ds. Pracowniczych) poświęcone pra-
widłowemu przygotowaniu i rozliczaniu dzia-
łań projektowych prowadzonych w ramach 
EZA. W wydarzeniu wzięli udział przedstawi- 
ciele związków zawodowych i innych organi-
zacji pracowniczych będących członkami EZA. 

| 07.12.2018 - obradował Konwent BCC. 
Głównym tematem posiedzenia była energe-
tyka. Dyskutowano na temat jej perspektyw  
w bliższej i dalszej przyszłości. Przeważały opi-
nie o konieczności ograniczania wydobycia 
węgla kamiennego, o braku alternatywy wo-

Konferencja „Idealny pracodawca – idealny pracownik”, 3.12.2018 r.

Uroczyste powołanie przez Prezydenta Andrzeja Dudę nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego, 10.12.2018 r.
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bec odnawialnych źródeł energii, o konie- 
czności szybkich i zdecydowanych działań na 
rzecz poprawy struktury polskiej energetyki.

| 10.12.2018 – w Pałacu Prezydenckim od-
było się uroczyste powołanie przez Prezyden-
ta Andrzeja Dudę nowych członków w skład 
Rady Dialogu Społecznego, w tym przedsta-
wicieli nowego ugrupowania pracodawców 
- Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. 
„Nie mam żadnych wątpliwości, że praca Rady 
jest niezwykle ważna” – podkreślał Prezydent 
i argumentował, że przez niespełna rok (od  
30 października 2017 r. do końca sierpnia 
2018 r.) Rada przeanalizowała prawie 500 do-
kumentów legislacyjnych. „Ta praca jest więc 
niezwykle aktywna” - mówił Andrzej Duda. 
Wyraził także zadowolenie, że zmiany ustawy 
dotyczącej Rady Dialogu Społecznego, które 
zostały dokonane w ciągu ostatnich dwóch 
lat, zaczynają działać. Podkreślił, że były one 
„efektem dwóch lat obserwacji” i „dobrej 
współpracy” między wszystkimi stronami. 

Prezydent podziękował dotychczasowej Prze-
wodniczącej RDS minister Elżbiecie Rafalskiej 
oraz wręczył kwiaty nowej Przewodniczącej 
Dorocie Gardias z życzeniami pomyślnych  
prac RDS.

| 10.12.2018 – w Warszawie w siedzibie 
Business Centre Club odbyła się tradycyjna, 
dziesiąta już Gala Młodych Liderów. Jest ona 
najważniejszym dorocznym wydarzeniem, or-
ganizowanym przez Studenckie Forum BCC. 
W spotkaniu biorą udział członkowie Forum  
z całej Polski. Formuła Gali pozwala na wymia-
nę doświadczeń biznesowych jej uczestni-
ków, na dyskusję o nowych pomysłach i wy-
zwaniach. Pomaga i ośmiela podejmowanie 
działalności na własny rachunek.

| 10.12.2018 – w Warszawie odbyło się szko-
lenie „Oferta elektroniczna w postępowa-
niach powyżej i poniżej progów unijnych”, or-
ganizowane przez Business Centre Club, które 
poświęcone było zamówieniom publicznym 

Nowa Przewodnicząca RDS Dorota Gardias Przewodnicząca FZZ odebrała gratulacje z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 10.12.2018 r. 
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 i sprawom technicznym uczestnictwa w prze-
targach za pośrednictwem internetu. 

| 11.12.2018 – w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. ochrony zdrowia. Podczas posiedze-
nia kontynuowano dyskusję nad projektem 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
z e-skierowaniem oraz listami oczekujących 
na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 
z dnia 5 października 2018 roku. Następnie od-
niesiono się do kwestii koordynacji architektu-
ry informacyjnej w ochronie zdrowia. 

| 11.12.2018 - w siedzibie Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się 
konferencja pt. „Bliżej Funduszy Europejskich” 
poświęcona projektom Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nadzoro-
wanym przez MRPiPS. Spotkanie było pod-
sumowaniem cyklu spotkań regionalnych 
organizowanych w miastach wojewódzkich 
od października 2017 r.

| 

11.12.2018 - Rada Ministrów przyjęła projekt 
ustawy o zmianie ustawy Prawo własności 
przemysłowej. W noweli m.in. zrezygnowano 
z konieczności przedstawiania znaku towaro-

wego w sposób graficzny. Nowe rozwiązania 
mają obowiązywać od 14 stycznia 2019 r.

| 11.12.2018 - w Sejmie odbyło się posiedze-
nie plenarne Rady Ochrony Pracy, na którym 
przyjęto stanowisko w sprawie działania ZUS  
i KRUS w celu zmniejszenia liczby wypadków  
i chorób zawodowych. ROP zapoznała się 
także z „Programem działania Państwowej In-
spekcji Pracy na 2019 rok”.

| 11-12.12.2018 - w Gdańsku odbyło się 
posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”. W czasie obrad dyskutowano na temat 
postulatów Związku, w tym potrzeby ograni-
czenia powiększających się dysproporcji wy-
nagrodzeń w sferze budżetowej, realizację 
obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości 
w zakresie wysokości kwoty wolnej od podat-
ku, waloryzacji kosztów uzyskania przychodu 
i zmian progów podatkowych, wzmocnienia 
dialogu społecznego i zerwania z praktyką 
pomijania związków zawodowych w procesie 
konsultacji oraz ograniczenia niepewności co 
do cen energii. Dyskusję zakończyło przyję-
cie stanowiska, w którym wezwano do reali-
zacji postulatów Związku oraz podkreślono,  
że brak działań i dialogu w tym obszarze bę-
dzie skutkował rozpoczęciem działań o cha-
rakterze protestacyjnym.

| 12.12.2018 - Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej przygotowało projekt 
ustawy zmieniającej zasady wyliczania wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia. W świe-
tle projektowanych przepisów do minimal-
nej pensji nie będzie już wliczany dodatek za 
staż pracy. Nowe prawo ma wejść w życie od  
1 stycznia 2020 roku.

6
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| 13.12.2018 - Komitet Społeczny Rady Mi-
nistrów, pod przewodnictwem wicepremier 
Beaty Szydło, pozytywnie zaopiniował zmiany 
w „Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii 
Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidar-
ności Społecznej”. Najważniejszymi kierun-
kami zaktualizowanego programu KPRES są: 
zwiększanie dostępności do usług społecz-
nych, wsparcie grup zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem oraz spójne działanie na rzecz 
integracji społecznej i zawodowej. 

| 13.12.2018 - odbyło się posiedzenie Komi-
tetu Społecznego Rady Ministrów, podczas 
którego zajęto się projektem założeń doty-
czącym bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży 
oraz rozwojem ekonomii społecznej. Zmiany 
w „Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii 
Społecznej” (KPRES) mają nadać nowy wymiar 
polityce publicznej – mówiła podczas posie-
dzenia Komitetu minister rodziny, pracy i po-
lityki społecznej Elżbieta Rafalska. Założono,  
że do 2023 r. wzrośnie o 40%. liczba osób, 
które podejmują pracę po zakończeniu 

uczestnictwa w jednostkach reintegracyj-
nych. Dodatkowo o 50 tys. wzrośnie członko-
stwo osób młodych w podmiotach ekonomii 
społecznej i solidarnej. Ponadto powstanie  
75 tys. nowych miejsc pracy w PES. Komitet 
Społeczny Rady Ministrów, pod przewodnic-
twem wicepremier Beaty Szydło, pozytywnie 
zaopiniował zarówno projekt założeń dot. 
bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży, jak  
i zmiany w KPRES.

| 13.12.2018 - w Pałacu Lubomirskich  
w Warszawie odbyła się konferencja eduka-
cyjna „Czego wielu przedsiębiorców i ma-
nagerów nie robi, choć robić powinno?”.  
O relacjach pracownik – pracodawca, dia-
logu społecznym w aspekcie tak społecz-
nym jak ekonomicznym, wpływie atmosfery  
w pracy na wydajność i produktywność, bo-
nusach pracowniczych jak pakiety zdrowotne,  
socjalne, emerytalne dyskutowano w pierw-
szej części konferencji. W części drugiej 
mówiono o tym, jak przedsiębiorca może 
poszerzać wiedzę tak o swojej firmie jak  
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o przedsiębiorstwach kontrahentów – czyta-
jąc ogólnie dostępne dokumenty. Przedsię-
biorcy i managerowie powinni mieć pełną 
świadomość tego, jakie informacje o ich fir-
mach są dostępne dla innych. I odwrotnie – 
warto wiedzieć i korzystać w pełni z legalnie 
dostępnych informacji o firmach partnerów 
czy kontrahentów.

| 16.12.2018 - w Katowicach, pod Pomni-
kiem Krzyżem przed kopalnią Wujek odbyły 
się uroczystości upamiętniające 37. roczni-
cę pacyfikacji kopalni Wujek. W uroczysto-
ści, obok rodzin pomordowanych górników, 
udział wzięli przedstawiciele władz państwo-
wych i samorządowych oraz reprezentanci 
krajowych i regionalnych struktur NSZZ Soli-
darność. Obchody zostały objęte patronatem 
narodowym przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę. Obchody zakończył apel pamięci i zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniają-
cym poległych górników. 

| 17.12.2018 – w Ministerstwie Inwestycji  
i Rozwoju odbyła się konferencja otwierająca 
konsultacje społeczne projektu „Krajowej Stra-
tegii Rozwoju Regionalnego 2030” - Rozwój 
społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównowa-
żony. 

| 17.12.2018 – w Warszawie Wiceprezes  
Zarządu BCC oraz Kanclerz Loży Łódzkiej BCC 
Krzysztof Borkowski został wyróżniony Odzna-
ką Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy, 
którą Główny Inspektor Pracy honoruje za wy-
bitne osiągnięcia zawodowe lub społeczne, 
związane z ochroną pracy.

| 18.12.2018 – w CPS „Dialog” odbyło się po-

siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. prawa pracy.

| 19.12.2018 - w Pałacu Lubomirskich – sie-
dzibie BCC w Warszawie odbyło się semina-
rium edukacyjne, Pracowniczym Planom Kapi-
tałowym. Mówiono o ustawowych zasadach  
i obowiązkach wprowadzania PPK: o termi-
nach działań, zasad dobrowolności uczestnic-
twa, karach za uchybianie przepisom, finanso-
wych obciążeniach pracodawców.

| 20.12.2018 - w liście do kluczowych osób 
w państwie przedstawiciele organizacji praco-
dawców - Business Centre Club, Konfederacji 
Lewiatan, Związku Przedsiębiorców i Praco-
dawców oraz Związku Rzemiosła Polskiego 
- wyrażają zaniepokojenie wobec zmian  
w ustawie o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych. Według pracodawców tryb pra-
cy nad rządowym projektem ustawy jest ko-
lejnym przykładem lekceważenia partnerów 
społecznych i podważa ich zaufanie do orga-
nów administracji rządowej.

| 21.12.2018 - w Pałacu Lubomirskich – sie-
dzibie Business Centre Club odbyło się do-
roczne spotkanie gremiów BCC z Przyjaciółmi 
klubu i sympatykami przedsiębiorczości i roz-
woju gospodarki rynkowej w Polsce. Podczas 
spotkania Ostrym Piórem BCC wyróżniono re-
daktora Macieja Głogowskiego, dziennikarza 
radia Tok FM.

| 21.12.2018 – w Warszawie tradycyjnie już  
z końcem roku Business Centre Club ogło-
sił wyniki Ankiety, przeprowadzonej pośród 
członków BCC, zawierającej podsumowanie 
roku 2018 oraz perspektywy na rok 2019. 
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Zdaniem przedsiębiorców: 
- w roku 2018 nie nastąpiła poprawa warun-

ków prowadzenia działalności gospodar-
czej;

- poprawy nie będzie również w roku 2019;
- 70% respondentów uważa, że sytuacja ich 

firm w roku 2019 nie zmieni się;
- 60% planuje w roku 2019 zwiększyć zatrud-

nienie w swoich firmach;
- 60% uważa, że inwestycje w roku 2019  

pozostaną na tym samym poziomie;
- prognozuje się powszechny, średnio 

umiarkowany wzrost sprzedaży;
- ponad 70% ankietowanych ocenia kondy-

cję swojej firmy jako dobrą lub bardzo do-
brą.
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