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| 07.05.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  posie-
dzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu 
Społecznego ds. bud etu, wynagrodze  i wiad-
cze  socjalnych.

| 08.05.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  posie-
dzenie Podzespołu Problemowego Rady Dialo-
gu Społecznego ds. ochrony zdrowia.

| 09.05.2018 - Sejm podniósł rent  socjaln  
z 865,03 zł do 1029,80 zł. W efekcie renta socjal-
na zostanie podwy szona do 100% kwoty naj-
ni szej renty z tytułu całkowitej niezdolno ci do 

pracy. Sejm przyj ł ustaw  niemal jednogło nie 
i bez poprawek. W wyniku uchwalenia przez 
Sejm ustawy podwy szaj cej rent  socjaln  
do poziomu najni szej renty z tytułu całkowitej 
niezdolno ci do pracy, a wi c do 1029,80 zł, wy-
soko  renty socjalnej w stosunku do stanu po 
podwy ce z marca ub.r. wzrosła o 19%, a poczy-
naj c od 2015 roku ‒ o 39,2%.

| 10.05.2018 - Sejm RP uchwalił ustaw  wydłu-
aj c  okresu dwutorowego wystawiania zwol-

nie  lekarskich. Obligatoryjnie elektroniczne 
e-zwolnienia zaczn  obowi zywa  od 1 grudnia 
2018 r. W trakcie 2 lat okresu przej ciowego ist-
niała mo liwo  wystawiania za wiadcze  lekar-
skich o niezdolno ci do pracy zarówno w wer-
sji tradycyjnej, papierowej, jak i w wersji nowej, 
wersji elektronicznej.

| 10.05.2018 - Sejm uchwalił ustaw  wprowa-
dzaj c  drugi etap programu „Za yciem” wspie-
raj cego rodziny z osobami niepełnosprawnymi. 
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych zakłada, e osoby niepełnosprawne 
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opuszczaj ce warsztaty terapii zaj ciowej (WTZ) 
b d  mogły zgłasza  potrzeb  kontynuowania 
wsparcia udzielanego w warsztacie ‒ bez wzgl -
du na utrat  zatrudnienia lub jego zmian  (ma 
to by  nie mniej ni  5 godzin miesi cznie). Usta-
wa zakłada te , e pracodawca rodziców osób 
niepełnosprawnych b dzie mógł odmówi  
realizacji wniosku takich pracowników o telepra-
c  lub elastyczne godziny pracy jedynie w sytu-
acji, gdy zgoda na tak  zmian  jest niemo liwa 
ze wzgl du na organizacj  pracy lub jej rodzaj. 
Nowelizacja wprowadza tak e wydłu enie dla 
rodziców z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opie-
ku czego. W praktyce oznacza to wydłu enie 
prawa do zasiłku opieku czego o 16 dni w przy-
padku chorych dzieci niepełnosprawnych mi -
dzy 14. a 18. rokiem ycia.

| 16.05.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  posie-
dzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu 
Społecznego ds. usług publicznych.

| 16.05.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  posie-
dzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

| 16.05.2018 ‒ w Warszawie odbyła si  zorga-
nizowana przez Orange Polska debata z cyklu 
Miasteczko My li pt. „Wył cz ego. Zrozum dru-
giego”, po wi cona znaczeniu profesjonalnego 
dialogu. 

| 16.05.2018 - w siedzibie Ministerstwa Inwe-
stycji i Rozwoju, odbył 6. Kongres Rodzicielstwa 
Zast pczego pod hasłem „Dziecko jest najwa -
niejsze”. W Kongresie wzi ła udział podsekretarz 
stanu El bieta Bojanowska (MRPiPS), która poru-
szyła temat nowelizacji ustawy o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zast pczej.

| 17.05.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Dora nego Zespołu problemowego 
Rady Dialogu Społecznego ds. Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju.
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| 22.05.2018 - podniesienie kryterium do-
chodowego przy przyznawaniu wiadcze  
z funduszu alimentacyjnego, aktywizacja za-
wodowa dłu ników alimentacyjnych, wi ksza 
odpowiedzialno  pracodawców ‒ to niektóre 
ze zmian w ramach pakietu alimentacyjnego. 
Projekt przedstawili minister El bieta Rafalska 
i wiceminister Bartosz Marczuk. „Alimenty to nie 
łaska rodziców, to obowi zek wobec własnych 
dzieci. Trzeba sko czy  z akceptacj  sytuacji, 
e jest przyzwolenie do tego, e stosujemy sze-

reg wybiegów, eby nie wywi za  si  z obowi z-
ku wobec własnych dzieci” ‒ mówiła minister 
El bieta Rafalska.

| 24.05.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  po-
siedzenie Podzespołu problemowego Rady 
Dialogu Społecznego ds. Krajowej Administracji 
Skarbowej.

| 24.05.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  posie-
dzenie Zespołu Problemowego RDS ds. bud e-
tu, wynagrodze  i wiadcze  socjalnych.

| 24.05.2018 ‒ odbył si  V Ogólnopolski Dzie  
Ró norodno ci (ODR). Podczas tegorocznej 
edycji, pod hasłem „1918‒2018 Od praw wy-
borczych kobiet do równych szans dla ka de-
go”, dyskutowano m.in. o tym, jak w Polsce re-
alizowany jest zakaz dyskryminacji w miejscu 
pracy; czy przepisy prawa s  wystarczaj ce, by 
zachowana była równo  ze wzgl du na płe , 
wiek, niepełnosprawno , ras , religi , narodo-
wo , przekonania polityczne, przynale no  
zwi zkow , pochodzenie etniczne, wyznanie 
i orientacj  seksualn . Poruszono równie  temat 
dot. zmieniaj cych si  ról kobiet i m czyzn oraz 
oczekiwa  pracowników wobec pracodawców, 
a tak e kwestie czy potrzebne s  wyra ne grani-
ce mi dzy yciem zawodowym a prywatnym.

| 29.05.2018 ‒ w Warszawie, w Domu Inno-
wacji Społecznych „Marzyciele i Rzemie lnicy” 
odbyła si  debata Nowej Konfederacji pt. „Jak 
uzdrowi  rynek pracy w Polsce?”. Podczas spo-
tkania szukano odpowiedzi m.in. na pytania: Jak 
jednocze nie da  pracodawcy i pracowniko-
wi poczucie bezpiecze stwa i stabilizacji? Jak 
wprowadzi  idee fl exicurity w ycie? Jak popra-
wi  jako  dialogu społecznego w Polsce? 

| 29.05.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  posie-
dzenie Dora nego zespołu Rady Dialogu Spo-
łecznego ds. zamówie  publicznych.

| 30.05.2018 - w CPS „Dialog” odbyło si  posie-
dzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu 
Społecznego ds. ubezpiecze  społecznych.

fo
t. 

M
RP

iP
S

16.05.2018 r. 6. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego pod 
hasłem „Dziecko jest najważniejsze”


