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| 02.10.2018 - Rada Ministrów przyjęła 
uchwałę w sprawie ustanowienia wielolet-
niego rządowego programu „Posiłek w szkole  
i w domu” na lata 2019-2023, przygotowany 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej, który ma być realizowany we 
wszystkich województwach. Program, na któ-
ry zostanie przeznaczone 2,75 mld zł, będzie  
finansowany z budżetu państwa. Szacuje się, 
że skorzysta z niego 2478 gmin i prawie 1,2 mln 
osób. Zapewni on pomoc osobom starszym, 
niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz 
dzieciom i uczniom, którzy wychowują się  
w rodzinach znajdujących się w trudnej sy-
tuacji. Program wpisuje się w inicjatywy 
strategiczne mające znaczenie dla rozwo-
ju Polski wyznaczone w Strategii na rzecz  
Odpowiedzialnego Rozwoju. Ze środków 
przekazywanych gminom w ramach pro-
gramu dofinansowane zostaną posiłki wy-
dawane w stołówkach oraz te dowożone 
osobom dorosłym, w tym nieopuszczającym 
domu (np. ze względu na podeszły wiek, czy 
niepełnosprawność), które nie są w stanie 
same przygotować sobie gorącego posiłku.  

Program będzie realizowany przez ministrów: 
rodziny, pracy i polityki społecznej oraz eduka-
cji narodowej.

| 02.10.2018 - Trybunał Konstytucyjny orzekł, 
że przepis Kodeksu pracy, który nakłada na 
pracodawcę obowiązek uzgodnienia regula-
minu wynagradzania z zakładową organizacją 
związkową jest zgodny z Konstytucją. Trybunał 
rozpatrywał sprawę na wniosek Konfederacji 
Lewiatan, która wykazywała, że obecnie obo-
wiązujące przepisy kodeksu pracy powodują 
nierówne traktowanie stron, ponieważ przed-
siębiorca który uzgodnił z działającą u siebie 
organizacją związkową układ zbiorowy pracy, 
może go wypowiedzieć bądź uchylić, a objęci 
regulaminem wynagradzania nie mają takiej 
możliwości. Lewiatan wykazywał również,  
że przepisy nie przewidują również możliwo-
ści jednostronnego wypowiedzenia regula-
minu wynagradzania przez pracodawcę.

| 03.10.2018 - Prezydent RP Andrzej Duda, 
podczas uroczystości w Pałacu Prezydenc-
kim podpisał nowelizację ustawy o sposobie 
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ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego pracowników wykonujących zawo-
dy medyczne zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych. Zmiana ustawy była ważnym 
postulatem NSZZ „Solidarność”. Jej celem 
było rozwiązanie problemu zróżnicowania 
wysokości wynagrodzeń w służbie zdrowia 
w sposób systemowy. Przede wszystkim roz-
szerzono krąg osób, które są objęte postano-
wieniami ustawy o pracowników działalności 
podstawowej, innych niż pracownicy wyko-
nujący zawody medyczne.

| 03.10.2018 – w Warszawie, minister Elżbie-
ta Rafalska oraz wiceminister Stanisław Szwed 
spotkali się z Ambasadorem Danii w Polsce  
– Ole Egberd Mikkelsenem. Spotkanie doty-
czyło obecności w Polsce firm duńskich, za-
trudniających polskich pracowników, w tym 
sytuacji w Jysk Polska Sp. z o.o. w kontekście 
ochrony działaczy związkowych przed zwol-
nieniem i dyskryminacją. Minister Rafalska 
zwróciła uwagę na konieczność przestrzega-
nia przez duńskich pracodawców analogicz-
nych standardów, jakie obowiązują w ich kra-
ju. Ambasador Mikkelsen zapowiedział dalsze 
rozmowy w tej sprawie z odpowiednimi pod-
miotami.

| 04.10.2018 - Sejm RP uchwalił ustawę o 
Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ustawa 
ma na celu stworzenie ram prawnych funk-
cjonowania powszechnego i dobrowolne-
go systemu oszczędzania z przeznaczeniem 
na zabezpieczenie potrzeb finansowych po 
osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu 
uprawnień emerytalnych. Projekt utworzenia 
PPK, po odpowiednich modyfikacjach zyskał 
aprobatę NSZZ „Solidarność”, jak również 

partnerów społecznych wchodzących w skład 
Rady Dialogu Społecznego.

| 05.10.2018 - Krajowy Sekretariat Górnictwa 
i Energetyki NSZZ Solidarność zorganizował 
pikietę przed siedzibą Polskiej Grupy Energe-
tycznej w Warszawie. Była to reakcja Związku 
na łamanie praw pracowniczych i związko-
wych w spółce. Organizacja protestu wyni- 
kała również z tego, że rząd nie reagował na 
zgłaszane wcześniej problemy i stanowiska 
Związku. 

| 05.10.2018 - Członek BCC Włodzimierz 
Schmidt, prezes zarządu Związku Pracodaw-
ców Branży Internetowej, wchodzącego  
w skład struktur BCC IAB, będącego również 
członkiem BCC, został wybrany na prezesa  
IAB Europe.

| 08.10.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się au-
tonomiczne posiedzenie Podzespołu proble-
mowego ds. reformy polityki rynku pracy.

| 08.10.2018 - z okazji Światowego Dnia God-
nej Pracy, Komisja Młodych OPZZ zorganizo-
wała happening pt. „Matematyka wyzysku”.  
W trakcie wydarzenia padły pytania dotyczące 

Posiedzenie Podzespołu RDS ds. ochrony zdrowia, 9.10.2018 r
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pracowników zatrudnionych za pensję mini-
malną (1530 zł „na rękę”), którym co miesiąc 
brakuje nawet 1254 zł, by pokryć koszty prze-
życia. „Według Komitetu Niezależnych Eksper-
tów Rady Europy, zgodnie z art. 4 Europejskiej 
Karty Społecznej, płaca minimalna powinna 
wynosić co najmniej 68% przeciętnego wyna-
grodzenia, a… w Polsce wynosi raptem 47%. 
Jako młodzi ludzie możemy powiedzieć jed-
no: Polska potrzebuje wyższych płac! My po-
trzebujemy wyższych płac i godnego życia” 
– mówili zgodnie młodzi.

| 09.10.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. ochrony zdrowia. Podczas spotkania 
dyskutowana m.in. nad projektem ustawy  
o Agencji Badań Medycznych oraz zasadach  
i formach prowadzenia dialogu w ramach 
Podzespołu problemowego ds. ochrony 
zdrowia RDS.

| 09.10.2018 - Członkowie BCC mieli możli-
wość uczestniczyć w seminarium poświęco-
nym kwestiom administracyjnych kar pienięż-
nych, obowiązujących od czerwca ubiegłego 
roku i radykalnie zmieniających dotychcza-
sowe przepisy Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego. Wiedza zdobyta podczas se-
minarium może uchronić jego uczestników 
przed dolegliwymi karami.

| 09.10.2018 - pod egidą Krajowej Izby Do-
radców Podatkowych zorganizowano w Busi-
ness Centre Club konferencję „XX lat Ordyna-
cji podatkowej. Czas na nową?”. W konferencji 
uczestniczyli między innymi Filip Świtała, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz 
Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby 
Kontroli. Konferencja składała się ze specjali-
stycznych paneli:

- Ochrona praw podatnika w projekcie  
nowej Ordynacji podatkowej.

- Pozycja prawa doradcy podatkowego  
w projekcie Ordynacji podatkowej.

- Niewładcze/alternatywne metody  
załatwiania sporów.

- Wybrane nowe regulacje – próba oceny.

| 10.10.2018 - Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego w Lublinie, działająca pod prze-
wodnictwem Mirosławy Gałan, Kanclerza 
Loży Lubelskiej BCC, zorganizowała Kongres 
Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Prze-
ciwdziałania Szarej Strefie. Szara strefa to nie 
tylko sprzeczne z prawem działanie na szkodę 
państwa. To także (a może przede wszystkim) 
przejaw nieuczciwej konkurencji wobec le-
galnie działających przedsiębiorców i ich firm. 
Lubelska inicjatywa jest godna naśladowania 
w innych regionach kraju.

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. usług publicznych, 10.10.2018 r.
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| 10.10.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. usług publicznych, 
podczas którego dyskutowano na temat rzą-
dowego projektu dotyczącego wzrostu wy-
nagrodzeń nauczycieli w latach 2019-2020 
oraz kontynuowano dyskusję na temat usta-
wy o realizowaniu usług społecznych przez 
centrum usług społecznych.

| 11.10.2018 - w Warszawie odbyła się kon-
ferencja prasowa podsumowująca pierwsze 
7 miesięcy funkcjonowania ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele z udziałem przed-
stawicieli NSZZ „Solidarność”, organizacji 
pracodawców z branży handlowej oraz eks-
pertów. W czasie konferencji przedstawiono 
raport z badań dotyczący skutków wejścia  
w życie ustawy o ograniczeniu handlu w nie-
dzielę. Według autorów, ograniczenie handlu 
w niedzielę jest dobrze oceniane przez pra-
cowników. Przedstawiono również propozy-
cje zmian w ustawie o ograniczeniu handlu  
w niedziele.

| 11.10.2018 - w Ministerstwie Rodziny po 
raz kolejny odbyła się Narodowa Debata  

o Rodzinie. W wydarzeniu udział wzięli m.in. 
wicepremier Beata Szydło, minister rodziny 
Elżbieta Rafalska oraz minister zdrowia Łukasz 
Szumowski.
„W ciągu trzech lat problematyka dotycząca 
rodzin, szeroko pojętych spraw związanych  
z rodziną stała się osią centralną dalszych pro-
jektów rządowych. To wszystko, co zrobiliśmy 
do tej pory, co jest realizowane, proponowa-
ne, zawsze gdzieś tam nawiązuje do spraw 
związanych z rodziną” – mówiła wicepremier 
Beata Szydło. Jej zdaniem zmieniła się pozy-
cja rodziny, która jest doceniana i postrzegana 
jako bardzo ważny element budowania pol-
skiej tożsamości. Zmieniła się także rola i po-
zycja rodzin wielodzietnych. Jak podkreśliła, to 
m.in. zasługa programu 500+, który pomógł 
ograniczyć ubóstwo. „Rodzina wielodzietna 
stała się symbolem rodziny, która jest szczę-
śliwa i daje poczucie bezpieczeństwa swoim 
dzieciom, która jest czymś bardzo pozytyw-
nym” – mówiła wicepremier. Minister Elżbie-
ta Rafalska powiedziała, że to rodziny przez  
lata pielęgnowały patriotyzm i ducha polsko-
ści. „Zaborcom nie udało się zniszczyć naszej 
narodowej tożsamości, języka, sztuki, religii,  
literatury, nauki, muzyki, pamięci o przeszłości”  
– mówiła. Jej zdaniem wskaźnikiem siły narodu 

Narodowa Debata o Rodzinie w MRPiPS, 11.10.2018 r. 
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nie może być tylko wzrastający poziom PKB, 
przekładający się na polepszenie warunków 
materialnych społeczeństwa. Zapowiedziała, 
że przy stanowisku minister powstaje spe-
cjalna Rada ds. rodziny. Poinformowała także,  
że w przyszłorocznych planach przewiduje 
się zorganizowanie Międzynarodowego Fo-
rum Rodziny. Minister zdrowia Łukasz Szu-
mowski zwrócił uwagę, że rodzina jest ważna  
w kwestii zdrowia. „Są dane, które mówią o tym,  
że osoby samotne żyją krócej. Dlatego,  
że opieka najbliższych daje korzyści zdro-
wotne. To jest wychowanie do pewnego 
zdrowego trybu życia. Nie poradzimy sobie 
z wyzwaniami chorób cywilizacyjnych, jeżeli 
nie będzie wychowania w domach u dzieci” 
– mówił minister. 

| 11.10.2018 - w siedzibie MRPiPS odbyło się 
spotkanie wiceministra Stanisława Szweda  
z Arturem Kubikiem, Przewodniczącym Związ-
ku Zawodowego Polaków w Norwegii „Solida-
ritet”. Tematem spotkania było ułatwienia do-
stępu do krajowych baz ofert pracy Polakom, 

zamieszkującym w Norwegii, którzy rozważają 
możliwość powrotu do kraju. Poruszano także 
tematy dotyczące sytuacji Polaków na nor-
weskim rynku pracy oraz kwestie społeczne,  
w tym problem odbierania polskich dzieci ro-
dzicom przez tamtejsze instytucje.

| 12.10.2018 – w Śląskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Katowicach odbyło się posie-
dzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego  
ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, 
podczas którego omówiono m.in.: aktualną 
sytuację sektora górnictwa węgla kamienne-
go w Polsce, negocjacje Zakładowych Ukła-
dów Zbiorowych Pracy, realizację Programu 
dla sektora górnictwa węgla kamiennego  
w Polsce oraz informację Ministerstwa Energii 
dotyczącą przedłużenia programu dla Górnic-
twa w ramach notyfikacji.

| 12.10.2018 - Polska zajęła wysokie 30. miej-
sce w pierwszym Indeksie Kapitału Ludzkie-
go opracowanym przez Bank Światowy. Ra-
port międzynarodowych ekspertów z Oxfam 

„Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018”, 18.10.2018 r.
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wskazuje, że nasz kraj zajmuje dzisiaj pierw-
sze miejsce w świecie w wydatkach na walkę  
z nierównościami społecznymi. Ponadto, 
jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, 
ubóstwo wśród dzieci w Polsce jest niższe niż  
w Niemczech czy Szwecji.

| 16.10.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowe-
go ds. Branży Energetycznej, podczas którego 
dyskutowano m.in. o informacji strony rządo-
wej o zaawansowaniu prac nad projektem  
Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku oraz 
o informacji strony rządowej o uwzględnieniu 
uwag stron dialogu społecznego w toku kon-
sultacji projektu rozporządzenia Ministra Ener-
gii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych.

| 16.10.2018 – w Sejmie RP odbyło się posie-
dzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada 
przyjęła stanowisko w sprawie kompleksowej 
oceny zdolności do pracy jako narzędzia in-
tegracji społecznej i aktywizacji zawodowej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym. Rada zajęła się też projektem budżetu 
Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 rok.

| 18.10.2018 - w siedzibie Konfederacji Lewia-
tan odbyło się spotkanie w sprawie nowych 
zasad prowadzenia dokumentacji pracowni-
czej. Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie 
zmiany do Kodeksu pracy dotyczące skróce-
nia okresu przechowywania dokumentacji 
oraz możliwości ich elektronizacji. Podczas 
spotkania omówiono: regulacje dotyczące 
stanów przejściowych 2018/2019; planowa-
ne zmiany w prowadzeniu dokumentacji pra-
cowniczej; współpracę z ZUS przy skracaniu 

okresy przechowywania dokumentacji z lat 
1999-2018 oraz kwestie elektronicznych zwol-
nień lekarskich.

| 18.10.2018 - w ramach IV Ogólnopolskiego 
Szczytu Gospodarczego wręczono statuetki 
i wyróżnienie „Bursztyn Polskiej Gospodar-
ki 2018”, które otrzymali: Elżbieta Rafalska -  
minister rodziny, pracy i polityki społecznej;  
Jadwiga Emilewicz - minister przedsiębiorczo-
ści i technologii; Henryk Kowalczyk - minister 
środowiska; Marian Banaś - sekretarz stanu 
Ministerstwa Finansów, szef Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej; Wojciech Kudelski - pre-
zydent Siedlec; Bank Ochrony Środowiska S.A. 
oraz firma Stadler Polska Sp. z o.o. Wyróżnienie 
otrzymał Piotr Naimski - pełnomocnik rządu 
ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. 
Nagroda przyznawana jest osobom, insty-
tucjom oraz firmom za szczególne działania  
w zakresie rozwoju, bezpieczeństwa polskiej 
gospodarki w kraju i za granicą. W imieniu mi-
nister Elżbiety Rafalskiej statuetkę odebrał wi-
ceminister Stanisław Szwed.

| 18.10.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Podzespołu problemowego Rady 
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Posiedzenie Podzespołu problemowego RDS ds. Krajowej Administra-
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Dialogu Społecznego ds. Krajowej Admini-
stracji Skarbowej, podczas którego dyskuto-
wano m.in. o nowelizacji ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej oraz niektórych in-
nych ustaw.

| 19.10.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. międzynarodo-
wych, podczas którego omówiono: umowę 
pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią  
o wyjściu tego kraju ze Wspólnoty tzw.  
BREXIT; przedstawiono na zlecenie RDS opi-
nię w zakresie „Ocena zgodności polskich 
regulacji z postanowieniami Zrewidowanej  
Europejskiej Karty Społecznej”; oraz zapozna-
no się z informacją z obrad 107. Sesji Między-
narodowej Konferencji Pracy, która odbyła się 
w dniach 28 maja - 8 czerwca 2018 r.

| 

22.10.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się posie-
dzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i 
świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecz-
nego, podczas którego rozmawiano o ustawie 
okołobudżetowej, zwolnieniach z obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu 
kas rejestrujących oraz przeglądzie systemów 

kształtowania wynagrodzeń w państwowej 
sferze budżetowej.

| 22.10.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. polityki gospodarczej 
i rynku pracy. Podczas spotkania mówiono 
m.in. o projekcie ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu ograniczenia zatorów płatni-
czych.

| 22.10.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się 
posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżo-
wego ds. Ochrony Zdrowia, podczas którego 
uczestnicy zapoznali się: z informacją Mini-
sterstwa Zdrowia o stanie prac nad zmiana-
mi w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej; 
przedstawionym przez Ministerstwo Zdrowia 
ostatecznym rozwiązaniem problemu prowa-
dzenia działalności gospodarczej przez fizjo-
terapeutów oraz informacją na temat kwoty 
niezapłaconych świadczeń przez OW NFZ  
w całej Polsce za świadczenia nielimitowane 
pozaryczałtowe (np. onkologia) itd. z podzia-
łem na województwa oraz informacją suma-
ryczną na temat kosztów podwyżek wyna-
grodzeń poszczególnych grup zawodowych  
w perspektywie najbliższych 10 lat.

| 22.10.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się au-
tonomiczne posiedzenie Zespołu Problemo-
wego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki 
gospodarczej i rynku pracy.

| 23.10.2018 - Sejm uchwalił ustawę zakłada-
jącą utworzenie Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego 
głównymi źródłami przychodu są danina so-
lidarnościowa od dochodów osób fizycznych 

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i 
świadczeń socjalnych, 22.10.2018 r.
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i część składki z Funduszu Pracy. Zgodnie  
z zapisami w ustawie danina solidarnościowa 
wynosić będzie 4 proc. od nadwyżki docho-
dów powyżej miliona złotych za rok podat-
kowy i po raz pierwszy będzie płacona od 
dochodów uzyskanych w 2019 r., które po-
datnik rozliczy składając zeznanie w 2020 r. 
Środki z Solidarnościowego Funduszu Wspar-
cia Osób Niepełnosprawnych przeznaczo-
ne zostaną na działania wspierające osoby 
niepełnosprawne i ich opiekunów w ramach  
Pakietu Społecznej Odpowiedzialności m.in. 
na wsparcie społeczne i zawodowe osób nie-
pełnosprawnych, oraz na zadania z zakresu 
innowacyjnych rozwiązań dotyczących reha-
bilitacji społecznej i zawodowej.

| 23.10.2018 - w Warszawie Krajowa Sekcja 
Młodych NSZZ Solidarność wybrała nowe 
władze. Przewodniczącym KSM został Maciej 
Tyczyński, pełniący funkcję przewodniczące-
go regionalnej Sekcji Młodych z Mazowsza  
i reprezentujący branżę medyczną.
| 24.10.2018 – minister Elżbieta Rafalska, Prze-

wodnicząca RDS, przedstawiła na posiedzeniu 
plenarnym Senatu informację o działalności 
Rady za okres swojej kadencji oraz sprawoz-
danie z działalności Rady w roku poprzednim.  
W 2017 r. odbyło się ogółem 148 spotkań Rady 
Dialogu Społecznego, w tym było 9 posiedzeń 
plenarnych i 14 posiedzeń prezydium, 95 spo-
tkań zespołów problemowych Rady, 21 posie-
dzeń grup roboczych. W okresie od 1 stycznia 
do końca okresu sprawozdawczego, a więc 
do 31 grudnia 2017 r., Rada podjęła 5 uchwał, 
a strona pracowników i pracodawców podję-
ła 34 uchwały. Wiele z nich było odpowiedzią 
na przekazywanie Radzie do konsultacji pro-
jektów aktów prawnych, których partnerzy 
otrzymali aż 571, z czego 426 projektów ustaw 
to były propozycje, przedłożenia rządowe.

| 24.10.2018 - w Warszawie, w Domu Tech-
nika NOT, odbyła się ogólnopolska konfe-
rencja pt. „Kształcenie zawodowe w czasach 
zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej”. 
Wydarzenie włączone w obchody 100-lecia 
niepodległości zabrało słuchaczy do czasów 

Wybory w Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”, 23.10.2018 r.
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rewolucji przemysłowej. Podczas spotkania 
uczestnicy mogli wysłuchać wykładów uka-
zujących jej wpływ na rozwój kształcenia za-
wodowego, a także poznać historię instytucji  
i szkół, których korzenie sięgają placówek dzia-
łających jeszcze w czasie zaborów.

| 24.10.2018 - Przedstawiciele zrzeszonych  
w Business Centre Club organizacji praco-
dawców, tworzących Forum Dialogu Związ-
ku Pracodawców Business Centre Club spo-
tkali się na kolejnym spotkaniu roboczym.  
Obrady zagaił Marek Goliszewski, prezes ZP 
BCC. Wykład na temat aktualnej sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej kraju wygłosił Główny 
Ekonomista BCC, profesor Stanisław Gomułka.
W dalszej części spotkania Mecenas Oskar 
Sokolnicki przedstawił projekt ustawy o od-
powiedzialności podmiotów zbiorowych  
za czyny zabronione pod groźbą kary.  
Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC oraz sekre-
tarz RDS omówił sytuację w Radzie Dialogu 
Społecznego. W dalszej części spotkania dys-
kutowano na temat Pracowniczych Planów 
Kapitałowych oraz „exit tax” oraz przedstawio-
no raport z październikowego posiedzenia 
Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

| 24.10.2018 - o cyberprzestępczości i cybe-
rzagrożeniach dyskutowano podczas spotka-
nia w BCC „Współczesny krajobraz cyberza-
grożeń i zagrożenia przyszłości – na co i jak 
się przygotować?”. Uczestnicy spotkania mieli 
okazję zapoznać się ze skalą problemu a także 
mogli poznać niektóre sposoby rozpoznawa-
nia zagrożeń informatycznych i walki z nimi.

| 25.10.2018 - w BCC odbyła się konferencja 
na temat nowelizacji ustawy o Radzie Dialo-

gu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego. Nowelizacja zawiera zmiany, 
uzgodnione jednomyślnie przez wszystkie 
strony wchodzące w skład Rady Dialogu Spo-
łecznego: organizacje pracodawców, związki 
zawodowe oraz stronę rządową. Zbigniew 
Żurek, wiceprezes BCC, przewodniczący  
Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dia-
logu społecznego mówił o szczegółach zmian 
dotyczących trzech obszarów: rozszerzenia 
kompetencji Rady, zmian organizacyjnych, 
nowych zasad funkcjonowania Wojewódz-
kich Rad Dialogu Społecznego. W konferencji 
brał udział Andrzej Radzikowski, wiceprze-
wodniczący OPZZ, który podkreślił, że Rada 
Dialogu Społecznego została stworzona także 
po to by unikać dużych konfliktów społecz-
nych, co znalazło odzwierciedlenie w zapi-
sach nowelizacji ustawy. W podobnym duchu 
wypowiedziała się Edyta Doboszyńska, dyrek-
tor generalny Związku Rzemiosła Polskiego. 
Teoretyczne zapisy ustawy należy wypełnić 
praktyczną treścią.

| 25-26.10.2018 - w Częstochowie odbył 
się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność”. W czasie trwania obrad przyjęto szereg 
uchwał, w tym Uchwałę Programową, okre-
ślającą priorytety Związku na najbliższe 5 lat. 
Dokonano również zmian w Statucie Związku. 
Co najważniejsze, w czasie Zjazdu dokonano 
wyboru Przewodniczącego Związku. Został 
nim ponownie Piotr Duda. Wybrano również 
pozostałe władze Związku. 

| 29.10.2018 - w CPS „Dialog” odbyło się po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. funduszy europejskich, 
podczas którego poruszono m.in. kwestie do-
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tyczące stanu realizacji programów krajowych 
i regionalnych, zagrożenia nieosiągnięcia za-
łożonych wskaźników oraz stanowiska Rządu 
w sprawie rozporządzeń dotyczących polityki 
spójności w latach 2021-2027.

| 30.10.2018 - Rada Ministrów przyjęła pro-
jekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
poprawy skuteczności egzekucji świadczeń 
alimentacyjnych, przedłożony przez ministra 
rodziny, pracy i polityki społecznej. Wśród 
zmian jest zapis o tym, że dłużnicy alimenta-
cyjni będą jako pierwsi wysyłani na roboty pu-
bliczne. Przy podziale środków finansowych 
z Funduszu Pracy na finansowanie działań 
aktywizacyjnych bezrobotnych, będzie brana 
pod uwagę aktywizacja dłużników alimenta-
cyjnych. Projekt ten przewiduje wprowadze-
nie nowych rozwiązań służących poprawie 
ściągalności alimentów i stanowi realizację 
tzw. „pakietu alimentacyjnego”, zawartego  
w „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”, 
przyjętego przez rząd w 2017 r. W projekcie 
ustawy zaproponowano rozwiązania służące 
sprawniejszemu uzyskaniu przez komorni-
ków sądowych informacji o dochodach uzy-
skiwanych przez dłużników alimentacyjnych 
w oparciu o dane Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Ponadto zaproponowano zmianę 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 
dotyczących zwiększenia sankcji wobec pra-
codawcy, który nie dopełnił obowiązków zwią-
zanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika 
przez komornika sądowego. Projekt przewidu-
je również wprowadzenie odpowiedzialności 

materialnej – w postaci grzywny - pracodaw-
ców zatrudniających „na czarno” pracowni-
ków będących dłużnikami alimentacyjnymi. 
Dodatkowo, projekt zakłada podniesienie,  
od 1 października 2019 r., kryterium dochodo-
wego uprawniającego do świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego z 725 zł do 800 zł. Dzięki 
tej zmianie prawo do świadczenia uzyska do-
datkowo ok. 60 tys. dzieci. Nowe rozwiązania 
w większości wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

| 30.10.2018 - Rada Ministrów przyjęła do-
kument „Polityka społeczna wobec osób star-
szych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo  
- Solidarność”. To pierwszy rządowy doku-
ment, w którym zostały uwzględnione potrze-
by niesamodzielnych seniorów. Uwzględnia 
on szczegółowe rozwiązania we wszystkich 
najważniejszych sferach życia osób starszych, 
m.in. w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, 
przeciwdziałania samotności, aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym, a także do-
stosowania infrastruktury do potrzeb i moż-
liwości takich osób. Po raz pierwszy zostały 
uwzględnione potrzeby niesamodzielnych 
osób starszych. Stworzenie kompleksowe-
go programu w zakresie polityki senioralnej  
i osób starszych ma na celu usystematyzowanie  
i usprawnienie działań instytucji publicznych 
na rzecz osób starszych w Polsce. Rozwiązania 
te przyczynią się także do znacznej poprawy 
jakości życia osób starszych przy zachowaniu 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jak 
najdłuższej samodzielności.


