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| 03.09.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony 
Zdrowia.

| 04.09.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Podzespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. ochrony zdrowia.

| 04.09.2018 ‒ w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. bud etu, wynagrodze  
i wiadcze  socjalnych.

| 04-06.09.2018 - odbyło si  XXVIII Forum 
Ekonomiczne w Krynicy, gdzie toczyły si  
rozmowy m.in. o systemie wsparcia rodzin 
i aktywizacji zawodowej. Aktywizacja długo-
trwale bezrobotnych, telepraca i zatrudnie-
nie na cz  etatu to elementy, które mog  
pomóc w rozwi zaniu problemu braku r k na 
rynku pracy ‒ mówiła Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej El bieta Rafalska podczas 
panelu „Rodzina to jest siła. Nowy wymiar po-
lityki rodzinnej”. Przypomniała, e jeszcze nie-
dawno w urz dach pracy w Polsce było zare-
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jestrowanych 3 mln osób bezrobotnych. „Dzi  
jest to poni ej 960 tys. osób, stopa bezrobocia 
jest na poziomie 5,9 proc. Według Eurostatu 
Polska jest na trzecim miejscu w UE pod tym 
wzgl dem” ‒ dodała. Podczas Forum Ekono-
micznego minister Rafalska spotkała si  z Ka-
talin Veresné Novák, Sekretarz Stanu ds. Ro-
dziny, Młodzie y i Spraw Mi dzynarodowych 
w Ministerstwie ds. Zasobów Ludzkich W gier. 
W panelu „Prywatne wydatki w fi nansowaniu 
opieki zdrowotnej” udział wzi ł wiceminister 
resortu pracy Stanisław Szwed. 

| 05.09.2018 ‒ program „Mama 4+” trafi ł do 
konsultacji społecznych. Po „Rodzina 500+” 
i „Dobry Start” wspieraj cych rodziny jest to 
kolejny program rz du Prawa i Sprawiedli-
wo ci o tym charakterze. Nowe wiadczenie 
z programu „Mama 4+” mog  otrzyma  osoby, 
które wychowały co najmniej czwórk  dzieci. 
Programem „Mama 4+” mo e zosta  obj -
tych w sumie ok. 85,8 tys. osób - matki, które 
osi gn ły wiek emerytalny 60 lat orazojcowie 
po osi gni ciu 65 lat. Program „Mama 4+” 
zacznie obowi zywa  od stycznia 2019 roku. 
Realizowa  go b dzie ZUS oraz KRUS. Osoba, 
która wychowała co najmniej 4 dzieci, b dzie 
mogła otrzyma  wiadczenie po zło eniu 
wniosku. Szacunkowy koszt realizacji progra-
mu „Mama 4+” wyniesie 900 mln zł rocznie.

| 06.09.2018 - podczas kolejnego spotkania 
doradczego członkowie BCC mieli mo no  
pozyska  wiedz  na temat „dochowywania 
nale ytej staranno ci przez nabywców towa-
rów w transakcjach krajowych”; jak post po-
wa , aby wbrew wiedzy i woli nie zosta  uzna-
nym za uczestnika oszustwa VAT. Omówiono 
ró ne aspekty „przest pstw VAT-owskich” 

i pokazano metody, jak si  przed nimi uchroni .

| 06.09.2018 ‒ w salach Pałacu Lubomirskich 
‒ siedzibie Business Centre Club odbyła si  
uroczysto  XV-lecia Mazowieckiego Fundu-
szu Por cze  Kredytowych. Po ród uczestni-
ków spotkania obok Prezesa BCC Marka Goli-
szewskiego znale li si  mi dzy innymi Minister 
Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieci ski oraz 
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego. B d cy członkiem Business Centre 
Club Fundusz jest najwi ksz  instytucj  tego 
rodzaju. Dzi ki Funduszowi, który wsparł 4 ty-
si ce fi rm, powstało 50 tysi cy dodatkowych 
miejsc pracy.

| 06.09.2018 ‒ odbyła si  konferencja pt. „Jak 
szybko i efektywnie usprawni  obecny system 
gospodarowania opakowaniami i odpada-
mi opakowaniowymi?” zorganizowana przez 
INTERSEROH Organizacj  Odzysku Opakowa  
S.A. oraz CP Recycling Organizacj  Odzysku 
Opakowa  S.A., przy współudziale partnera 
strategicznego - Polskiej Izby Odzysku i Recy-
klingu Opakowa . Patronat nad spotkaniem 
obj ło Ministerstwo Przedsi biorczo ci i Tech-
nologii. Celem inicjatywy jest wypracowanie 
wspólnej wizji w zakresie usprawnienia obec-
nego systemu gospodarowania opakowania-
mi i odpadami opakowaniowymi w Polsce na 
tle wymogów stawianych przez gospodark  
obiegu zamkni tego. 

| 07.09.2018 ‒ Minister El bieta Rafalska była 
go ciem Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego w Poznaniu, której przewodniczył 
Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoff mann. 
Podczas posiedzenia minister rodziny przed-
stawiła realizacj  prowadzonej przez rz d po-
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lityki senioralnej oraz omówiła skutki przywró-
cenia wieku emerytalnego. Zdaniem minister 
reforma emerytalna została dobrze przygoto-
wana ‒ „Zrealizowanie pomysłu powołania 
doradcy emerytalnego, udzielaj cego porad, 
przybli yło Zakład Ubezpiecze  Społecznych 
do obywateli” ‒ oceniła. Z danych ZUS wynika, 
e do 29 grudnia 2017 r. przyznano 317,5 tys. 

nowych emerytur. Na skorzystanie z prawa do 
emerytury w przywróconym wieku emerytal-
nym decyduj  si  głównie osoby, które dot d 
były nieaktywne zawodowo. W strukturze za-
rejestrowanych dot d wszystkich wniosków 
o emerytur  odsetek osób nieaktywnych za-
wodowo to ok. 58% - podkre liła minister Ra-
falska. Odniosła si  tak e do prowadzonych 
przez rz d Prawa i Sprawiedliwo ci progra-
mów skierowanych na aktywizacj  seniorów. 
Zdaniem minister, polityka senioralna wspiera 
działania własne samorz dów, czego przykła-
dem mo e by  program Senior+. Bardzo do-
brze ocenianym jest te , adresowany do lokal-
nych organizacji pozarz dowych, Program na 
rzecz Aktywno ci Społecznej Osób Starszych 
(ASOS). W jego ramach realizowane s  pro-
jekty maj ce na celu podtrzymanie aktywno-
ci osób starszych i zapewnienie ich udziału 

w yciu społecznym. W ramach prowadzone-
go dialogu, uczestnicy spotkania podkre lali 
konieczno  dalszej aktywizacji seniorów na 
rynku pracy oraz zmiany w sposobie realizacji 
zada  prowadzonych przez Powiatowe Urz -
dy Pracy.

| 10.09.2018 ‒ w Gda sku, minister El bieta 
Rafalska uczestniczyła w nadzwyczajnym po-
siedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dia-
logu Społecznego. Tematem spotkania był 
m.in. program „Maluch+” wpieraj cy rozwój 
miejsc opieki nad dzie mi do lat 3. Minister 
rodziny powiedziała, e w ramach programu 
„Maluch+” zwi kszy si  w 2019 r. dofi nanso-
wanie dla samorz dów chc cych utworzy  
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nowe miejsca w łobkach i klubach dzieci -
cych. Rz d przeznaczy na ten cel 450 mln zł. 
Dodała, e kolejn  propozycj  rz dow  do-
tycz c  polityki rodzinnej jest projekt ustawy 
o tzw. matczynych emeryturach, zakładaj cy 
przyznanie minimalnej emerytury (1029,80 zł) 
osobom w wieku emerytalnym, które urodzi-
ły i wychowały przynajmniej czwórk  dzieci, 
a nie wypracowały sobie wymaganego sta u 
pracy. Minister mówiła tak e o skutkach refor-
my emerytalnej - z prawa do przywróconego 
wieku emerytalnego skorzystało na koniec 
czerwca 489 tys. osób.

| 12.09.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. ubezpiecze  społecz-
nych.

| 12.09.2018 - w Centrum Olimpijskim PKOl 
odbyło si  inauguracyjne posiedzenie Rady 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Członkiem 
Rady została minister El bieta Rafalska. Rada 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego skupia sze-
fów resortów, instytucji pa stwowych, pod-
miotów gospodarczych oraz autorytety ycia 
społecznego i przedstawicieli rodowisk opi-
niotwórczych, którym bliska jest idea sportu 
oraz rola sportu, a zwłaszcza ruchu olimpij-
skiego, w promocji Polski. W ramach działa  
przewidziano wspieranie Polskiego Ruchu 
Olimpijskiego poprzez upowszechnianie me-
cenatu sportowego, promocj  warto ci olim-
pijskich jako wspólnego dobra społecze stwa.
13.09.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  posie-
dzenie Podzespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. Krajowej Administracji 
Skarbowej. 

| 13.09.2018 - w Ministerstwie Gospodar-
ki Morskiej i eglugi ródl dowej odbyło si  
posiedzenie Trójstronnego Zespołu Bran o-
wego ds. prowadzenia dialogu społecznego 
w sektorze portów morskich. 

| 15.09.2018 - W Warszawie, przed Minister-
stwem Edukacji Narodowej, odbył si  protest 
pracowników o wiaty organizowany przez 
Sekretariat O wiaty i Wychowania NSZZ „So-
lidarno ”. Wzi ło w nim udział około 5 tys. 
osób. W czasie protestu przekazano Minister 
Edukacji Narodowej Annie Zalewskiej, pety-
cj , w której przedstawione zostały postulaty 
Zwi zku dotycz ce o wiaty, w tym dotycz ce 
wzrostu wynagrodze , zmiany systemu wy-
nagradzania, usuni cia niekorzystnych prze-
pisów dotycz cych oceny pracy nauczycieli 
i awansu zawodowego oraz likwidacji godzin 
karcianych.

| 15-16.09.2018 - na Jasnej Górze w Cz sto-
chowie, odbywała si  36. Pielgrzymka Ludzi 
Pracy NSZZ „Solidarno ”. Za organizacj  wy-
darzenia odpowiadał Zarz d Regionu NSZZ 
„Solidarno ” Pomorza Zachodniego. Patro-
nat honorowy nad pielgrzymk  obj ł Pre-

Spotkanie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z  Pre-
mierem Mateuszem Morawieckim, 7.08.2018 r. 
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zydent RP Andrzej Duda. Hasłem przewod-
nim Pielgrzymki było w tym roku „My chcemy 
Boga!”. Pierwsza Pielgrzymka Ludzi Pracy od-
była si  w roku 1982.

| 17.09.2018 - na Uniwersytecie Jagiello -
skim, z inicjatywy Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarno ”, we współpracy z Katedr  Pra-
wa Pracy i Polityki Społecznej UJ, odbyła si  
II edycja seminarium dotycz cego znaczenia 
Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej 
i mo liwo ci jej ratyfi kacji. Seminarium składa-
ło si  z czterech paneli dyskusyjnych, w czasie 
których omawiano ró ne aspekty zwi zane 
z potencjaln  ratyfi kacj  ZEKS przez Polsk . 
W poszczególnych cz ciach głos zabierali 
przedstawiciele wiata nauki, rz du, Prezyden-
ta RP oraz partnerów społecznych.

| 17.09.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. polityki gospodarczej 
i rynku pracy.

| 

17.09.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  posie-
dzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu 
Społecznego ds. usług publicznych. 

| 17.09.2018 ‒ w Gorzowie Wielkopolskim 
odbyło si  uroczyste posiedzenie Senatu 
Akademii im. Jakuba z Parady a. Z okazji ju-
bileuszu 20-lecia uczelni, minister El bieta 
Rafalska odebrała statuetk  „Przyjaciel Aka-
demii im. Jakuba z Parady a”. W wydarzeniu 
uczestniczyła tak e wicepremier Beata Szydło, 
która odebrała wyró nienie uczelni „Złote Pió-
ro Akademii”. W ubiegłym roku uhonorowa-
no w ten sposób minister El biet  Rafalsk .

| 17.09.2018 - w Pałacu Lubomirskich w War-
szawie odbyła si , zorganizowana przez BCC 
i Mi dzynarodow  Organizacj  do spraw Mi-
gracji (IOM), konferencja pt. „Trudno ci i wy-
zwania przedsi biorców zwi zane z zatrud-
nianiem cudzoziemców”. Podczas spotkania 
zaprezentowano wyniki bada  ankietowych 
dotycz cych poczucia bezpiecze stwa w ród 
migrantów w Polsce oraz trudno ci i wyzwa  
dotycz cych zatrudniania migrantów, z jakimi 
borykaj  si  przedsi biorcy. Z ankiety wynika, 
e 93% fi rm zainteresowanych jest zatrud-

nianiem cudzoziemców na okres powy ej 
9 miesi cy, 83% zatrudnia obcokrajowców 

Uroczyste posiedzenie Senatu Akademii im. Jakuba z 
Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 17.09.2018 r. 

Fo
t. 

 M
RP

iP
S

Posiedzenie ZP RDS ds. usług publicznych, 17.09.2018 r.

Fo
t. 

CP
S 

„D
ia

lo
g”



Chronograf      WRZESIEIEŃ 2018

6

z powodu braku fachowców, 83% uskar a 
si  na problemy proceduralne z zatrudnia-
niem cudzoziemców, z powodu tych proce-
dur 77% fi rm nie zatrudniło cudzoziemców 
na czas; wyzwaniem wci  jest nieznajomo  
j zyka polskiego w ród cudzoziemców. Spo-
tkanie odbyło si  w ramach Krajowej Platfor-
my Współpracy na rzecz Integracji, w ramach 
której powstała grupa robocza ds. migracji dla 
sektora biznesu. 

| 18.09.2018 ‒ odbyło si  wyjazdowe posie-
dzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 
Minister El bieta Rafalska odwiedziła o ro-
dek dla osób z niepełnosprawno ci  intelek-
tualn  prowadzony przez Fundacj  L’Arche 
w ledziejowicach koło Krakowa. Na co dzie  
pomaga on 70 osobom, które korzystaj  
z warsztatów terapii zaj ciowej (przygotowu-
j cych do podj cia pracy) i ze rodowisko-
wego domu samopomocy. Minister Rafalska 
zaznaczyła, e takie o rodki s  fi nansowane 
z wielu ródeł: bud etu pa stwa, PFRON, 

samorz dów, a tak e pieni dzy zdobywanych 
samodzielnie przez fundacj . Przypomnia-
ła, e rodowiskowe Domy Samopomocy s  
w cało ci fi nansowane z bud etu pa stwa, 
a nakłady na ten cel w skali kraju zostały zwi k-
szone o 188 mln zł w ci gu ostatnich dwóch 
lat. Minister odwiedziła tak e uczniów Zespo-
łu Szkół Specjalnych im. Brata A. Kosiby w Wie-
liczce oraz spotkała si  z przedstawicielami 
Zarz du Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawno ci  Intelektualn  
oraz kadr  pracownicz  i podopiecznymi DS 
w Ole nicy.

| 19.09.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. rozwoju dialogu spo-
łecznego.

| 19.09.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. prawa pracy.

Konferencja pt. „Trudności i wyzwania przedsiębiorców związane z zatrudnianiem cudzoziemców”, 17.09.2018 r. 
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| 19.09.2018 - rozpocz ła si  rekrutacja do 
konkursu „Olimpiada Historii. Dwie dekady 
historii (1970 ‒ 1990)”. Do konkursu zostały 
zaproszone szkoły ponadgimnazjalne. Składa 
si  on z trzech etapów: szkolnego, wojewódz-
kiego i fi nału w Poznaniu. Przed fi nałem gru-
pa 48 fi nalistów wojewódzkich przyjedzie do 
Gda ska na 3-dniow  wizyt  studyjn , pod-
czas której uczestnicy b d  brali udział m.in. 
w warsztatach tworzenia krótkich form fi l-
mowych, dziennikarskich, wyst pie  publicz-
nych, autoprezentacji oraz zwiedzaniu miejsc 
zwi zanych z histori  lat 1970-1990. Patronaty 
honorowe nad konkursem obj ło: Minister-
stwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wy szego, O rodek Roz-
woju Edukacji.

| 20.09.2018 - odbyło si  posiedzenie Rady 
Rynku Pracy, na którym przedstawiono pro-
jekt planu fi nansowego Funduszu Pracy na 
2019 rok oraz projekt planu fi nansowego Fun-
duszu Gwarantowanych wiadcze  Pracow-

niczych na 2019 rok. Zaprezentowano rów-
nie  propozycje Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej dotycz ce ustalenia prio-
rytetów podziału i planu wydatkowania Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku. 
Stanisław Szwed, wiceminister resortu pra-
cy, wr czył nominacj  dla nowego członka 
Rady Rynku Pracy ‒ Andrzeja Radzikowskiego 
z Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi zków 
Zawodowych.

| 20.09.2018 - Stały Komitet Rady Ministrów 
przyj ł dokument „Polityka społeczna wobec 
osób starszych do roku 2030”. Dokument 
ten wyznacza kluczowe kierunki polityki se-
nioralnej oraz jako pierwszy dokument rz -
dowy wyznacza konkretne obszary działa , 
a ‒ co najwa niejsze ‒ wskazuje podmioty 
bezpo rednio odpowiedzialne za ich reali-
zacj . Uwzgl dnia szczegółowe rozwi zania 
we wszystkich najwa niejszych sferach ycia 
osób starszych, m.in. w zakresie bezpiecze -
stwa, zdrowia, przeciwdziałania samotno ci, 
aktywnego uczestnictwa w yciu społecznym, 

Posiedzenie plenarne RDS, 21.09.2018 r. 
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a tak e dostosowania infrastruktury do potrzeb 
i mo liwo ci takich osób. Po raz pierwszy zosta-
ły uwzgl dnione potrzeby niesamodzielnych 
osób starszych. Pozwoli to na wprowadzenie 
rozwi za  zmniejszaj cych skal  zale no ci 
niesamodzielnych osób starszych od innych, 
a tak e szeregu ułatwie  w dost pie do usług 
wzmacniaj cych samodzielno . Rozwi zania 
przedstawione w dokumencie przyczyni  si  
do znacznej poprawy jako ci ycia osób star-
szych przy zachowaniu szeroko rozumianego 
bezpiecze stwa i jak najdłu szej samodziel-
no ci.

| 21.09.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecz-
nego.

| 21.09.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  
posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecz-
nego. Posiedzeniu, które po wi cono pro-
jektowi ustawy bud etowej na 2019 r. oraz 
„Działaniom rz du i partnerów społecznych 
na rzecz aktywnego starzenia si  społecze -
stwa”, przewodniczyła minister El bieta Ra-

falska. Teresa Czerwi ska, minister fi nansów, 
przedstawiła najwa niejsze informacje doty-
cz ce wst pnego projektu ustawy bud eto-
wej na rok 2019 r. - zaplanowano w nim do-
chody bud etu pa stwa w kwocie 386,9 mld 
zł, wydatki na kwot  415,4 mld zł oraz defi cyt 
nie wi kszy ni  28,5 mld zł. Wiceminister El -
bieta Bojanowska przedstawiła informacje 
na temat „Działa  rz du na rzecz aktywnego 
starzenia si  społecze stwa”. Poinformowała, 
e w celu wyznaczenia kluczowych kierun-

ków polityki senioralnej oraz uporz dkowania 
działa  instytucji publicznych w resorcie pra-
cy opracowany został dokument strategiczny 
pt. „Polityka społeczna wobec osób starszych 
2030. Bezpiecze stwo ‒ Uczestnictwo ‒ So-
lidarno ”. Dokument ten uwzgl dnia 7 ob-
szarów polityki społecznej dotycz cych ogółu 
osób starszych oraz 4 obszary działa  skiero-
wane bezpo rednio do niesamodzielnych 
osób starszych i ich opiekunów. Wiceminister 
przedstawiła równie  przykłady działa  rz du 
w zakresie aktywno ci kulturalnej, edukacyjnej 
i sportowej osób starszych.

Posiedzenie ZP RDS ds. polityki gospodarczej i prawa pracy, 24.09.2018 r. 
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| 24.09.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie dora nego Zespołu Rady Dialogu 
Społecznego ds. zamówie  publicznych.

| 24.09.2018 - zmianom w przepisach do-
tycz cych VAT oraz praktykom kontrolnym 
w zakresie VAT po wi cono kolejne edukacyj-
ne spotkanie w Business Centre Club. Wpływy 
z tytułu podatku VAT to znacz ca cz  przy-
chodów bud etu pa stwa ‒ to tak e priorytet 
działa  organów skarbowych. Uszczelnianie 
systemu nakłada na uczestników obrotu go-
spodarczego szereg nowych obowi zków, 
którym szczególnie na pocz tku niełatwo 
sprosta . Wzrost wpływów z podatku VAT na 
skutek uszczelnienia systemu jest celem prio-
rytetowym dla Ministerstwa Finansów. Eduka-
cyjne spotkanie w BCC ma mo liwie minima-
lizowa  ryzyko popełniania bł dów.

| 24.09.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. polityki gospodarczej 
i rynku pracy.

| 24.09.2018 - w Ministerstwie Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej odbyło si  posiedzenie 
Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Trój-
stronnego Zespołu Bran owego ds. Bran y 
Chemicznej.

| 24.09.2018 - problemom ograniczania sza-
rej strefy w bran y tytoniowej po wi cono 
debat , zorganizowan  w Business Centre 
Club. Wzi li w niej udział, oprócz członków 
BCC, mi dzy innymi przedstawiciele Krajowej 
Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finan-
sów, policji, Stra y Granicznej, parlamentu, 
fi rm działaj cych w bran y tytoniowej. Warto 

podkre li , e bran a tytoniowa stanowi istot-
n  cz  polskiej gospodarki, zatrudniaj c po-
nad pół miliona osób i generuj c prawie 9% 
dochodów podatkowych. Szara strefa poza 
ró norodnymi stratami pa stwa stanowi nie-
uczciw  konkurencj  dla fi rm działaj cych 
w bran y legalnie.

| 25.09.2018 ‒ w Sejmie odbyło si  posie-
dzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada 
przyj ła stanowisko w sprawie zatrudnienia 
na podstawie umów cywilnoprawnych, pro-
ponuj c mi dzy innymi wprowadzenie obo-
wi zku zgłaszania do Zakładu Ubezpiecze  
Społecznych pracowników przed podj ciem 
pracy, co ma si  przyczyni  do uszczelnienia 
systemu. Rada zaj ła si  równie  materiałem 
przygotowanym przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Zakład Ubezpiecze  Spo-
łecznych oraz Pa stwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych nt. komplekso-
wej oceny zdolno ci do pracy jako narz dzia 
integracji społecznej i aktywizacji zawodowej 
osób zagro onych wykluczeniem społecz-
nym. 

| 25-26.09.2018 ‒ w  Zielonej Górze odby-
ły si  obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
no ”. W czasie obrad, m.in. podzi kowano za 
dotychczasow  prac  na rzecz Zwi zku do-
tychczasowemu Przewodnicz cemu ZR Zie-
lona Góra „S” Maciejowi Jankowskiemu, który 
przeszedł na emerytur . Omówiono równie  
bie ce sprawy zwi zane z funkcjonowaniem 
Zwi zku. 

| 27.09.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
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logu Społecznego ds. ubezpiecze  społecz-
nych.

| 27.09.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Bran owe-
go ds. ochrony zdrowia.

| 27.09.2018 ‒ w Warszawie, wiceminister 
pracy Stanisław Szwed spotkał si  z Andre-
jem Łobowiczem, wiceministrem ds. pracy 
i zabezpieczenia społecznego Republiki Bia-
łorusi. Spotkanie odbyło si  w ramach wizy-
ty studyjnej organizowanej przez OECD we 
współpracy z polskim Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych. Ministrowie rozmawiali na 
temat sytuacji na rynku pracy w obu krajach, 
a tak e organizacji publicznych słu b zatrud-
nienia w Polsce i na Białorusi oraz kwestii 
migracji pracowników. Obie strony podkre-
liły potrzeb  dalszej współpracy obu krajów 
w zakresie rynku pracy i zabezpieczenia spo-
łecznego.

| 28.09.2018 - od nowego roku program Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
„Opieka 75+” skierowany b dzie nie tylko do 
osób samotnych w wieku 75 lat i wi cej, ale 
tak e do osób pozostaj cych w rodzinach. 

W programie b d  mogły uczestniczy  rów-
nie  gminy, które wiadcz  usługi opieku cze, 
w tym specjalistyczne usługi opieku cze, po-
przez spółdzielnie socjalne osób prawnych, 
których zało ycielami s  jednostki samorz du 
terytorialnego. rodki fi nansowe z progra-
mu b d  mogły by  przeznaczone na: do-
fi nansowanie usług opieku czych lub spe-
cjalistycznych usług opieku czych dla osób, 
które otrzymały dofi nansowanie w ramach 
programu „Opieka 75+” w roku 2018 i b d  
miały przyznane usługi opieku cze lub spe-
cjalistyczne usługi opieku cze w roku 2019, 
a tak e dofi nansowanie na usługi opieku -
cze lub specjalistyczne usługi opieku cze dla 
osób, które nie otrzymywały tych usług w roku 
2018. Najwa niejsze informacje o programie: 
W ramach programu gminy wiejskie, miejsko
-wiejskie i miejskie do 60 tys. mieszka ców 
mog  skorzysta  z 50% dofi nansowania na 
wiadczenie usług opieku czych lub specja-
listycznych usług opieku czych, je eli dane 
wiadczenie realizuj  samodzielnie. Rozwi -
zanie to słu y zapewnieniu wysokiego stan-
dardu usług, poniewa  ich realizatorem jest 
gmina i jej pracownicy. Na realizacj  progra-
mu zabezpieczono rodki z bud etu pa stwa 
w wysoko ci ponad 57 mln zł.


