
Chronograf      marzec 2018

1

| 01.03.2018 - od 1 marca weszła w ycie 
ustawa ograniczaj ca handel w niedziele. 
Zgodnie z ni  w 2018 r. w ka dym miesi cu 
handlowe b d  po dwie niedziele, w 2019 r. 
- po jednej na miesi c, a od 2020 r. handlo-
wa  b dzie mo na siedem niedziel w roku. 
Te siedem wyj tków obejmie: dwie niedzie-
le przed wi tami Bo ego Narodzenia, jed-
n  przed Wielkanoc  oraz ostatnie niedziele 
stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Ograni-
czenie handlu oraz wykonywania czynno ci 
zwi zanych z handlem obejmuje równie  
24 grudnia (Wigilia) oraz sobot  bezpo red-
nio poprzedzaj c  pierwszy dzie  Wielkiej 
Nocy. W tych dniach, w placówkach handlo-
wych, po godzinie 14:00, zakazany jest handel 
oraz powierzanie pracownikowi lub zatrud-
nionemu wykonywania czynno ci zwi za-
nych z handlem.

| 01.03.2018 - Business Centre Club doł -
czył do Krajowej Sieci Partnerów Europejskiej 
Agencji Bezpiecze stwa i Zdrowia w Pracy. 
Misj  Sieci jest tworzenie maksymalnie przy-

jaznego i bezpiecznego rodowiska pracy. 
Podczas konferencji inauguracyjnej, która 
odbyła si  w Centralnym Instytucie Ochrony 
Pracy w Warszawie, Business Centre Club re-
prezentował wiceprezes Zbigniew urek.

| 01.03.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecz-
nego ds. Krajowej Administracji Skarbowej.

| 02.03.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dia-
logu Społecznego ds. rozwoju dialogu spo-
łecznego.

| 05.03.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  
posiedzenie Zespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. polityki gospodar-
czej i rynku pracy.

| 05.03.2018 ‒ odbyło si  posiedzenie Trój-
stronnego Zespołu Bran owego ds. Bezpie-
cze stwa Socjalnego Górników.

| 05.03.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
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siedzenie Podzespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. słu b mundurowych.

| 06.03.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Prezydium RDS.

| 07.03.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dialo-
gu Społecznego ds. prawa pracy.

| 08.03.2018 - podczas marcowego spo-
tkania Konwentu BCC nast piła zmiana prze-
wodnicz cego tego gremium. Wieloletni jego 
przewodnicz cy dr Wojciech Warski przekazał 
przewodnictwo członkowi BCC i Konwentu - 
Maciejowi Owczarkowi. Bo ena Skibicka obj ła 
funkcj  zast pcy przewodnicz cego. Nowym 
szefom Konwentu yczymy samych sukcesów 
w prowadzeniu tego jednego z najwa niej-
szych gremiów Business Centre Club.

| 08.03.2018  - powołano nowego Przewod-
nicz cego Rady Głównej Business Centre Club. 
Został nim wieloletni członek Klubu, wybitny 
przedsi biorca, dr Andrzej Kubasiewicz.

| 14.03.2018 - Komisja Kodyfi kacyjna Prawa 
Pracy podj ła uchwał  o przyj ciu dwóch pro-
jektów: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowe-
go prawa pracy - poinformował na briefi ngu 
prasowym przewodnicz cy Komisji, Marcin 
Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i poli-
tyki społecznej. Przypomniał, e obecnie obo-
wi zuj cy Kodeks pracy ma ponad 40 lat i był 
wielokrotnie nowelizowany. - Jest dokumen-
tem ju  archaicznym i krytykowanym ‒ ocenił. 
Wiceminister Zieleniecki zaznaczył, e projekty 
kodeksów nie s  projektami ustaw. - S  to pro-
pozycje ekspertów prawa pracy, którzy przez 

18 miesi cy bardzo intensywnie pracowali ‒ 
mówił.

| 16.03.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dialo-
gu Społecznego ds. ubezpiecze  społecznych.

| 16.03.2018 - Minister Stanisław Szwed 
spotkał si  z Panem Eugenio Ambrosim, Dy-
rektorem Regionalnym Mi dzynarodowej Or-
ganizacji ds. Migracji (IOM) ds. Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, UE, Norwegii i Szwaj-
carii. Podczas spotkania poruszane były tema-
ty dotycz ce migracji zarobkowej, etycznej 
rekrutacji i zatrudniania migrantów. Minister 
Szwed zaprezentował zmiany, jakie nast piły 
w polskim prawie w zakresie zatrudniania cu-
dzoziemców w Polsce.  Jednym z celów zmia-
ny przepisów, było zapewnienie odpowied-
nich warunków pracy obywatelom z innych 
krajów pracuj cych w Polsce, a tym, sprawie-
dliwych warunków płacowych. „Nie jest mo -
liwe zbudowanie silnej gospodarki w oparciu 
o wykorzystywanie pracowników”- podkre-
lił. Zdaniem dyrektora Ambrosi rozwi zania 
polskie odno nie pracowników migruj cych 
mogłyby słu y  za model dla innych krajów. 
Ustalono, e podj te zostan  dalsze rozmowy 
na temat mo liwej bli szej współpracy Mini-
sterstwa z IOM.

| 20.03.2018 ‒ odbyło si  posiedzenie Trój-
stronnego Zespołu Bran owego ds. Rozwoju 
Przemysłowego Potencjału Obronnego i Mo-
dernizacji Technicznej Sił Zbrojnych.

| 22.03.2018 - obradowała Komisja Sportu 
i Turystyki BCC. Rozmawiano o współpracy ro-
dowiska biznesu ze wiatem sportu, nie tylko 
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w kontek cie sponsoringu. Mówiono tak e 
o systemach porównawczych ocen osi gni  
sportowców, zagadnieniach formalno-praw-
nych, zwi zanych ze sportem. Wymieniono 
uwagi na temat udziału członków BCC w wy-
darzeniach sportowych bie cego roku.

| 22.03.2018 - kwestie zwi zane z problema-
mi polskich pracowników tymczasowych na 
terenie Unii Europejskiej były tematem spotka-
nia Członków BCC ze Stanisławem Szwedem, 
sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Odbyło si  ono 
w ramach organizowanej przez BCC przy 
udziale Global Compact Network Poland i Mi -
dzynarodowej Organizacji do spraw Migracji 
konferencji „Zatrudnianie cudzoziemców a sy-
tuacja na polskim rynku pracy”. W konferencji 
wzi ł udział mi dzy innymi minister Inwestycji 

i Rozwoju Jerzy Kwieci ski.

| 27.03.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dialo-
gu Społecznego ds. prawa pracy.

| 29.03.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Zespołu problemowego Rady Dialo-
gu Społecznego ds. usług publicznych.

| 30.03.2018 - Prezydent RP podpisał no-
welizacj  ustawy o pomocy społecznej, która 
wprowadza nowy typ placówki: schroniska dla 
osób bezdomnych z usługami opieku czymi. 
Nowa forma placówki umo liwi wiadczenie 
usług opieku czych osobom wymagaj cym 
cz ciowej (nie przez cał  dob ) pomocy 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb ycio-
wych i opieki higienicznej.


