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15 marca 2017
Posiedzenie Zespołu RDS ds. zamówień publicznych
W dniu 15 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień
publicznych.
Przedmiotem dyskusji była kwestia przygotowania administracji państwowej i
samorządowej do zmiany kosztów pracy w usługach świadczonych w ramach
zamówień publicznych, w związku ze zmianą prawa od 1 stycznia 2017 r. w
sektorze ochrony zdrowia.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,784,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowienpublicznych.html

16 marca 2017
Kompania Węglowa zostanie podzielona między Spółkę Restrukturyzacji
Kopalń i dwie nowe spółki
Kompania Węglowa SA ma być wkrótce podzielona pomiędzy Spółkę
Restrukturyzacji Kopalń oraz dwie nowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
Nieruchomości KW oraz Holding KW.
Z początkiem maja 2017 r., w ramach kolejnego etapu restrukturyzacji górnictwa,
wszystkie 11 kopalń oraz cztery zakłady Kompanii przejęła PGG.
Z ogłoszonego w ostatnich dniach planu podziału Kompanii Węglowej wynika, że
jej majątek zostanie rozdzielony pomiędzy Spółkę Restrukturyzacji Kopalń oraz
dwie nowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Nieruchomości KW oraz
Holding KW.
http://www.pulshr.pl/restrukturyzacja/kompania-weglowa-zostanie-podzielona-miedzyspolke-restrukturyzacji-kopaln-i-dwie-nowe-spolki,42350.html

Minister Elżbieta Rafalska wzięła udział w posiedzeniu Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy
Z udziałem Minister Elżbiety Rafalskiej w dniu 16 marca 2017 r. odbyło się
posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Komisja powstała na
wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w celu opracowania dwóch kodeksów –
Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy.
Prof. Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej – Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy
przedstawił stan prac Komisji.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,786,minister-elzbieta-rafalska-wziela-udzial-wposiedzeniu-komisji-kodyfikacyjnej-prawa-pracy.html

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. transportu lotniczego i obsługi
lotniskowej
W dniu 16 marca 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się
kolejne posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu
Lotniczego i Obsługi Lotniskowej. pod przewodnictwem p. Jerzego Szmita,
Sekretarza Stanu w MIiB,
Głównym tematem spotkania był Regulamin TZB ds. Transportu Lotniczego i
Obsługi Lotniskowej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,785,posiedzenie-trojstronnego-branzowegozespolu-do-spraw-transportu-lotniczego-i-obslugi-lotniskowej.html

17 marca 2017
Posiedzenie Zespołu RDS ds. usług publicznych
W dniu 17 marca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych.
Głównym tematem spotkania była informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej w
sprawie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,788,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslugpublicznych.html

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

Strona 1

MARZEC

2/2017

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO
21 marca 2017
Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele
Rada Ministrów rekomenduje prowadzenie dalszych prac nad obywatelskim
projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, przy uwzględnieniu i
wnikliwym rozważeniu wszystkich uwag zawartych w stanowisku rządu oraz
wyrażanych przez środowiska i podmioty zainteresowane projektem ustawy.
W ocenie rządu, podczas dalszych prac legislacyjnych w Sejmie warto rozważyć
ewentualne etapowe wprowadzanie proponowanych zmian. Umożliwiłoby to
bieżącą analizę skutków społecznych i ekonomicznych nowych rozwiązań.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/obywatelski-projekt-ustawy-oograniczeniu-handlu-w-niedziele-druk-nr-870.html

Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy
W dniu 21 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Dyskutowano
ponownie na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze
skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt - po konsultacjach i konferencji
uzgodnieniowej - powtórnie został skierowany do Rady Dialogu Społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,787,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy
Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 21 marca br. w siedzibie
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego,
zaprezentowano raport końcowy z realizacji III etapu programu wieloletniego
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Przyjęto również stanowisko Rady w
sprawie chorób zawodowych i związanych z pracą.
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/80269,rada-o-poprawie-bezpieczenstwa-pracy.html

Posiedzenie Zespołu RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
W dniu 21 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,789,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

22 marca 2017
Posiedzenie Zespołu doraźnego RDS ds. Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
W dniu 22 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego
ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Strategia określa nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady,
cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i
przestrzennym do 2020 r. oraz w perspektywie do 2030 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,790,posiedzenie-doraznego-zespolu-ds-strategiina-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju.html

Zwolnienia grupowe w PZU
PZU porozumiało się ze związkami zawodowymi ws. warunków zwolnień
grupowych. Mają one zostać przeprowadzone od 24 marca do 18 grudnia 2017 r.
Restrukturyzacja ma objąć do 1 944 osób, w tym dotyczyć będzie do 956
pracowników PZU SA i PZU Życie SA, podało PZU.
http://biznes.onet.pl/praca/zwolnienia-w-pzu-sa-i-pzu-zycie/n5ldf0

Zmiany w szkołach według MEN: Nauczyciele będą pracować mniej, ale ich
wynagrodzenie wzrośnie
Jak udało nam się ustalić, zlikwidowana zostanie czternastka, czyli jednorazowy
dodatek uzupełniający. W zamian za rezygnację z tego rozwiązania nauczyciele
wynegocjowali podwyżki. Do takich ustaleń doszedł zespół złożony z
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przedstawicieli MEN, samorządów i związków zawodowych, w tym Solidarności,
który pracował nad nowymi zasadami finansowania oświaty, czasem i warunkami
pracy nauczycieli, a także uproszczeniem systemu wynagradzania.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1029181,zmiany-w-pracy-nauczycieliwedlug-men.html

23 marca 2017
Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego
Z udziałem Minister Elżbiety Rafalskiej oraz Wiceministra Stanisława Szweda 23
marca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego.
Obrady Rady poprzedziła uroczystość nadania sali Plenarnej Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog” imienia Longina Komołowskiego, Ministra Pracy i Polityki
Społecznej oraz Przewodniczącego Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych w latach 1997-2001, Wiceprezesa Rady Ministrów w latach 1999 2001.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,791,posiedzenie-rady-dialogu-spolecznego.html

Sejm uchwalił ustawę tworzącą tzw. sieć szpitali
Zgodnie z nowymi przepisami utworzony zostanie system podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć
szpitali. PSZ będzie też obejmować m.in. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w
przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/sejm-uchwalil-ustawe-tworzaca-tzw-siec-szpitali/rl5j18

GUS: bezrobocie w lutym 8,5%
W końcu lutego br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy
wyniosła 1,38 mln i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem – o 1%
(tj. o 13,7 tys.), a w porównaniu do lutego ub. roku – o 16,3% (tj. o 269,3 tys.).
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,5% i była niższa niż przed miesiącem
o 0,1 pkt. proc. i przed rokiem - o 1,7 pkt. proc.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8717,gus-bezrobocie-w-lutym-85.html

25 marca 2017
Rodzina w centrum polityki społecznej państwa
Sobotni Narodowy Kongres Rodzin na Stadionie Narodowym był częścią
obchodów Narodowego Dnia Życia. Gośćmi Kongresu byli minister Elżbieta
Rafalska i wiceminister Bartosz Marczuk.
Efektem Kongresu - jak zapowiadają organizatorzy - mają być postulaty dalszych
rozwiązań prospołecznych oraz kierunków budowania potencjału polskich rodzin
jako energii silnego narodu.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8736,rodzina-w-centrum-politykispolecznej-panstwa.html

Problemy pielęgniarstwa są problemami całego kraju, dlatego nie można ich
lekceważyć!
27 marca 2017 roku odbyła się debata poświęcona problemom współczesnego
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, zorganizowana przez Departament
Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, przy współudziale Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych, a także Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem
spotkania było przedstawienie kierunku działań oraz możliwości promocji zawodu,
a także projektów zmian w tzw. „Rozporządzeniu koszykowym”.
http://nipip.pl/problemy-pielegniarstwa-sa-problemami-calego-kraju-dlatego-moznalekcewazyc/

28 marca 2017
Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia
W dniu 28 marca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się pierwsze posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia działającego w ramach
Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych.
Tematyka spotkania dotyczyła spraw organizacyjnych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,792,posiedzenie-podzespolu-ds-ochronyzdrowia.html
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Posiedzenie Zespołu RDS ds. ubezpieczeń społecznych
W dniu 28 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych.
Wiceminister M. Zieleniecki, na bazie przeprowadzonego w 2016 r. przeglądu
emerytalnego, przedstawił dane dotyczące funkcjonowania produktów
dobrowolnego oszczędzania między innymi: w rozbiciu na poszczególne lata,
liczbę uczestników, wartość aktywów, średnią składkę i średnią wartość aktywów
na jednego uczestnika.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,793,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-ubezpieczen-spolecznych.html

29 marca 2017

im pełnopłatne zwolnienia lekarskie. Chcą w tej sprawie spotkania z premier Beatą
Szydło.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1031107,zwolnienia-lekarskiemundurowych.html

30 marca 2017
Senat przyjął ustawę wprowadzającą tzw. sieć szpitali
Sieć szpitali coraz bliżej wejścia w życie. W czwartek Senat przyjął ustawę
wprowadzającą zmiany. Teraz ustawa trafi do prezydenta.
Zgodnie z ustawą utworzony zostanie system podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/siec-szpitali-senat-przyjal-ustawe/ln1lgp

Rada nadzorcza KHW zaakceptowała połączenie holdingu z PGG
Fuzja Polskiej Grupy Górniczej i zagrożonego bankructwem Katowickiego
Holdingu Węglowego oraz bliżej. Rada nadzorcza KHW zaakceptowała planowane
na początek kwietnia przekazanie aktywów holdingu do PGG, co w praktyce
oznacza połączenie obu firm. Zgoda rady to jedna z ostatnich formalności w tym
procesie.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/fuzja-pgg-i-khw-oraz-blizej-rada-nadzorcza-khw-dalazielone-swiatlo/0l4tg7

Pełnopłatne zwolnienia lekarskie mundurowych: Projekt ustawy trafił do
KSRM
Projekt zmian w ustawie, który przywraca funkcjonariuszom pełnopłatne zwolnienia
lekarskie trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów - poinformowało PAP w środę
MSWiA. Policyjni związkowcy domagają się uchwalenia zmian, zapowiadają akcję
protestacyjną.
"Projekt ustawy obejmuje m.in. kwestie zmian w zakresie przepisów o
uprawnieniach funkcjonariuszy do 100 proc. uposażenia w razie choroby" poinformował resort.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów podjął uchwałę, w której
"żąda niezwłocznego uchwalenia" rządowego projektu ustawy, która przywracałaby

31 marca 2017
Minister Rafalska: Od października zmiany w 500+
Od października nastąpią zmiany w wyliczeniach dochodów dla beneficjentów
Programu 500+, a jednocześnie trwają prace mające na celu m.in. wyeliminowanie
zaniżania dochodów osób uprawnionych do świadczenia – poinformowała PAP
BIZNES Elżbieta Rafalska, szefowa MRPiPS. Dodała, że obecnie nieoszacowane
są jeszcze koszty Programu na 2017 r.
https://www.obserwatorfinansowy.pl/dispatches/rafalska-od-pazdziernika-zmiany-w-500/
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