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„Rodzina 500 plus”, pomocy społecznej oraz polityce senioralnej. Spotkania
odbędą się w urzędach wojewódzkich.

15 lutego 2017

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5530,8634,spotkania-w-regionach.html

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. rozwoju dialogu
Społecznego
W dniu 15 lutego 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie
Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS.
Spotkanie było kontynuacją dyskusji nad propozycjami do nowelizacji ustawy o
zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego, zgodnie z przyjętym zakresem tematycznym.

17 lutego 2017

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,770,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsrozwoju-dialogu-spolecznego.html

16 lutego 2017
Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
W dniu 16 lutego 2017 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Prezydium Rady
Dialogu Społecznego. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Henryka
Bochniarz.
Podczas spotkania omawiano między innymi tematykę najbliższego posiedzenia
plenarnego Rady, zapoznano się z przebiegiem prac w Zespole ds. rozwoju
dialogu społecznego oraz zdecydowano o powołaniu podzespołu ds. służby
zdrowia.

Minister Rafalska: oskładkowanie umów o dzieło - pod rozwagę, jeżeli ich
przybędzie
Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej rozważy możliwość oskładkowania
umów o dzieło, jeżeli będzie ich przybywało – zapowiedziała minister Elżbieta
Rafalska. Zastrzegła jednocześnie, że na razie resort nad tym nie pracuje.
http://biznes.onet.pl/praca/prawo-pracy/rafalska-oskladkowanie-umow-o-dzielo-podrozwage-jezeli-ich-przybedzie/605hr0

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich
W dniu 17 lutego 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się kolejne
posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu
Społecznego.
Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, nawiązując do ostatniej konferencji
uzgodnieniowej z udziałem partnerów społecznych poświęconej m.in. tematyce
nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej),
przestawili stanowisko strony rządowej wobec uwag strony społecznej w ww.
sprawie.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,769,posiedzenie-prezydium-rady-dialoguspolecznego.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,772,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsfunduszy-europejskich.html

Spotkania w regionach
Od 16 lutego Minister Elżbieta Rafalska oraz wiceministrowie będą spotykać się
we wszystkich województwach z przedstawicielami gmin, ośrodków pomocy
społecznej, aby porozmawiać o przeglądzie funkcjonowania rządowego programu

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego
W dniu 17 lutego 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego.
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Tematem przewodnim posiedzenia była problematyka związana z możliwościami
rozwojowymi i produkcyjnymi polskich stoczni.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,771,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dsprzemyslu-stoczniowego.html

Posiedzenie Rady Rynku Pracy
Posiedzenie Rady Rynku Pracy odbyło się 17 lutego w MRPiPS. Zostały wręczone
akty powołania do Rady nowym jej członkom.
Członkowie rady wysłuchali informacji o planowanych zmianach w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, związanych z przyjęciem przez
rząd programu „Za życiem”.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8640,rada-rynku-pracy.html

20 lutego 2017
Małe firmy zapłacą mniej na ZUS
Niższe składki dla ZUS dla małych firm. Jak pisze "Rzeczpospolita" nowa ulga w
składkach na ubezpieczenia społeczne ma dotyczyć małych firm o przychodach do
5 tys. zł na miesiąc.
http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/mniej-na-zus-dla-malych-firm/tjrhz6

Bez porozumienia w rozmowach ws. połączenia KHW z PGG
Poniedziałkowe rozmowy w sprawie porozumienia społecznego poprzedzającego
połączenie Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) z Polską Grupą Górniczą
(PGG) nie przyniosły porozumienia.
W poniedziałek w negocjacjach, prowadzonych w Katowicach z udziałem ministra
energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego, po
raz pierwszy wzięli udział zarówno szefowie i związkowcy z KHW, jak i PGG.
Po dwóch godzinach negocjacji związkowcy z PGG uznali jednak, że na tym etapie
rozmów ich udział nie jest potrzebny.
http://gornictwo.wnp.pl/bez-porozumienia-w-rozmowach-ws-polaczenia-khw-zpgg,292448_1_0_0.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału
Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych
W dniu 20 lutego 2017 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu
Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji
Technicznej Sił Zbrojnych.
Wybrano współprzewodniczącego Zespołu ze strony rządowej, przyjęto przez
Zespół Regulamin. Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło także Plan
Modernizacyjny Sił Zbrojnych w latach 2017-2022 ze szczególnym
uwzględnieniem krótkookresowego terminu planistycznego w latach 2017-2019.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,773,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-rozwojuprzemyslowego-potencjalu-obronnego-i-modernizacji-technicznej-sil-zbrojnych-.html

21 lutego 2017
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych
W dniu 21 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych.
Dyskusja dotyczyła projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw ze szczególnym uwzględnieniem dodanego art. 38 a.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,774,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-ubezpieczen-spolecznych.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedłożony przez ministra
zdrowia.
Zapewnienie pacjentom lepszego dostępu do świadczeń szpitalnych,
ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem kompleksowej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona 2

LUTY

2/2017

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO
i skoordynowanej opieki zdrowotnej. Zagwarantowanie ciągłości i stabilności
finansowania szpitalom o szczególnie istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa
zdrowotnego obywateli. Poprawa elastyczności zarządzania szpitalami oraz
optymalizacja kosztów leczenia. To podstawowe cele przeprowadzonej nowelizacji
ustawowej.
Zmiany przewidziane w ustawie – po akceptacji parlamentu – będą obowiązywały
od 1 października 2017 roku.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-oswiadczeniach-opieki-zdrowotnej-10.html

22 lutego 2017
Coraz bliżej końca OFE. Będzie można wypłacić zgromadzone środki
Prace nad przekształceniem OFE w klasyczne fundusze inwestycyjne są na
finiszu. Zgodnie z planem projekty stosownych ustaw mają być gotowe do końca
marca. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, zapewnia, że
zasadnicze założenie reformy nie uległo zmianie: 75 proc. aktywów OFE
(ulokowanych w akcjach notowanych na warszawskiej giełdzie) zostanie
przeniesione do nowo utworzonych podmiotów i stanie się prywatną własnością
ubezpieczonych.

27 lutego 2017
Górnictwo: porozumienie dotyczące fuzji KHW i PGG prawie uzgodnione
Po ponad 6 godzinach rozmów prowadzonych w poniedziałek, 27 lutego w
siedzibie Polskiej Grupy Górniczej, strona społeczna KHW i PGG oraz zarządy
spółek uzgodniły, że porozumienie społeczne dotyczące fuzji spółek ma zostać
podpisane do środy, do godziny 10 rano. Do tego czasu resort energii nie będzie
informował, który ze związków już parafował porozumienie.
Przed rozmowami związkom zawodowym przekazano projekt porozumienia w
sprawie połączenie KHW z PGG, który zakłada zastąpienie Holdingowego Układu
Zbiorowego porozumieniami płacowymi obowiązującymi w PGG. W praktyce
oznacza to podwyższenie pensji pracowników KHW do poziomu wynagrodzeń
obowiązującego w Polskiej Grupie Górniczej. Przykładowo górnik w ścianie zarobi
o ok. 237 zł więcej. Po połączeniu Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim
Holdingiem Węglowym nastąpi wyrównanie średniego miesięcznego
wynagrodzenia dla górników we wszystkich kopalniach spółki do kwoty 6225 zł.
http://nettg.pl/news/141114/gornictwo-porozumienie-prawie-uzgodnione

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Transportu Drogowego
Inauguracyjne posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego w dniu 27.02.2017 r.

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1021580,ofe-emerytury-wyplata-srodkow.html

http://www.dialog.gov.pl/kalendarz-spotkan/art,356.html

Rolnicy zapowiadają: Nie oddamy groszowych emerytur
Związkowcy nie zgodzą się na zabranie rolnikom emerytur wypłacanych przez
ZUS za składki od umów-zleceń. Chcą zachowania prawa do dwóch świadczeń
bez względu na wysokość wypłaty.

Ustawa o KAS. Prezydent podpisał nowelizację
Celem zmian jest przede wszystkim dostosowanie ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej oraz ustawy wprowadzającej jej postanowienia do noweli ustawy o
podatku VAT oraz do noweli ustawy o kierujących pojazdami.
Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacja przewiduje, że celnicy
stracą prawo do podwójnych odpraw - z tytułu restrukturyzacji i z tytułu odejścia na
emeryturę.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1021900,rolnicy-zapowiadaja-nieoddamy-groszowych-emerytur.html

http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/prezydent-podpisal-nowele-ustawy-o-krajowej-administracjiskarbowej,719056.html
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Posiedzenie Zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego
W dniu 27 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego.
Posiedzenie było kontynuacją dyskusji nad propozycjami do nowelizacji ustawy o
zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego.

Rafalska. Resort rozważa wprowadzenie wspólnego terminu składania wniosków o
zasiłek rodzinny i wsparcie z programu 500 plus.
Szefowa resortu rodziny i pracy zaznaczyła, że obecnie odbywają się w całej
Polsce spotkania robocze z realizatorami świadczeń rodzinnych i
wychowawczych.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1023211,rafalska-500-plus-kryterium-dochodowe.html

http://www.rds.gov.pl/index.php/aktualnosci/item/458-zespol-problemowy-ds-rozwojudialogu-spolecznego

28 lutego 2017
Rząd: jedna niedziela zakazu handlu to za mało
Rosną szanse zakazu otwierania sklepów w niedzielę. Gotowe jest już stanowisko
rządu: wbrew wcześniejszym pogłoskom nie poprze on stopniowego
wprowadzania ograniczeń.
Zgłoszony przez NSZZ Solidarność projekt ustawy ograniczającej handel w
niedzielę od października tkwi w zawieszeniu w sejmowych komisjach.
http://www.rp.pl/Handel/302279895-Rzad-jedna-niedziela-zakazu-handlu-to-zamalo.html#ap-1

Przepisy bhp do odchudzenia
To jeden z postulatów przedstawianych przez pracodawców, którzy chcą, aby
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy (KKPP) zracjonalizowała i ograniczyła obecne
regulacje bhp.
Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz
przewodniczący KKPP, podkreślił, że takie ograniczenie jest rozważane.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1023128,zmiany-w-przepisach-bhp.html

Minister Rafalska: Nie będzie zmiany kryterium dochodowego w programie
500 plus
Nie będzie zmiany kryterium dochodowego w programie 500 plus; wysokość
świadczenia też nie ulegnie zmianie - podkreśliła minister rodziny i pracy Elżbieta
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