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Metamorfoza świadectwa pracy od 1 czerwca 2017 r. - 3 istotne zmiany!
Resort pracy przygotował projekt noweli rozporządzenia z 30 grudnia 2016 r. w
sprawie świadectwa pracy, która ma dostosować akt wykonawczy do zmienionej
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przy okazji zawiera nowości w
wydawaniu i prostowaniu świadectwa pracy.
 Więcej informacji na świadectwie pracownika tymczasowego
 Tydzień na sprostowanie lub wydanie nowego świadectwa
 Nowe zasady w przypadku zawarcia ugody lub orzeczenia sądu pracy

Mikrobiznes będzie płacił mikroskładki
Ministerstwo Rozwoju proponuje, by również składki zdrowotne od najmniejszych
firm były liczone od przychodów.
Przygotowana przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego propozycja tzw.
małego ZUS zakłada, że osoby prowadzące działalność na niewielką skalę będą
mogły płacić składki na ubezpieczenie społeczne w zależności od faktycznie
osiąganego przychodu. Najniższa stawka będzie dla tych, których przychody nie
przekraczają 200 zł - ci będą wpłacali do ZUS 32 zł miesięcznie. Pozostaje jednak
problem składki zdrowotnej.
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/mikrobiznes-bedzie-placilmikroskladki,2504267,4199

Za Życiem dla rodzin
Wsparcie w ramach mieszkań chronionych, aktywizacja zawodowa opiekunów
osób niepełnosprawnych, nowe zadania asystenta rodziny i centra usług w
gminach – to niektóre z propozycji zmian w związku z realizacją programu „Za
Życiem”.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8783,za-zyciem-dla-rodzin.html

Posiedzenie Zespołu RDS ds. międzynarodowych
W dniu 19 kwietnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds.
międzynarodowych. Między innymi strona rządowa przedstawiła informację na
temat udziału trójstronnej delegacji polskiej w 106 sesji Międzynarodowej
Konferencji Pracy, która odbędzie się w dniach 5-16 czerwca 2017 r. w Genewie.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,802,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsmiedzynarodowych.html

http://www.kadry.abc.com.pl/zmiany-w-prawie/metamorfoza-swiadectwa-pracy-od-1czerwca-2017-r-3-istotne-zmiany,110338.html

Europejska Karta Społeczna: prawa pracownicze to prawa człowieka!
Ratyfikacja Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej była przedmiotem debaty
naukowców, związkowców i pracodawców, która odbyła się w Poznaniu.
Seminarium zatytułowane: „Strategia ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty
Społecznej: błyskawiczna operacja czy długi marsz?” zorganizowały w dniu 21
kwietnia 2017 r. wspólnie Komisja Krajowa NSZZ Solidarność oraz Zakład Prawa
Pracy i Prawa Socjalnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/15147-europejska-kartaspoleczna-prawa-pracownicze-to-prawa-czlowieka

24 Kwietnia 2017
Ministerstwo Energii przygotowuje stanowisko Polski ws. pakietu zimowego
Ministerstwo Energii przygotowuje stanowisko ws. tzw. pakietu zimowego, które
będzie stanowiskiem rządowym. Stanowisko to trafi do przedyskutowania także do
Sejmu i Senatu - poinformował Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.
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W pakiecie zimowym zaproponowano wprowadzenie limitu emisji CO2 dla nowych
bloków energetycznych, które miałyby działać w ramach rynku mocy.
Proponowany limit emisji CO2 na jedną kilowatogodzinę (kWh) wynosi 550 g.

Szacuje się, że w 2017 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,7 proc. z 6,2 proc. w 2016
r. W 2018 r. ukształtuje się ona przeciętnie na poziomie 5,0 proc., aby w 2020 r.
zmniejszyć się do rekordowo niskiego poziomu 4,0 proc.

http://energetyka.wnp.pl/ministerstwo-energii-przygotowuje-stanowisko-polski-ws-pakietuzimowego,296683_1_0_0.html

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-wieloletniegoplanu-finansowego-panstwa-na-lata-2017-2020.html

Nowość w polskiej szkole: organizacja pracy i podstawy dialogu
Związki i pracodawcy z Rady Dialogu Społecznego proponują wprowadzenie do
szkół nauki o organizacji pracy.
Odpowiedni wniosek złożyli do resortów edukacji oraz nauki.

26 Kwietnia 2017

https://www.tysol.pl/a6610-Nowosc-w-polskiej-szkole-organizacja-pracy-i-podstawy-dialogu

25 Kwietnia 2017
Od 1 maja kobiety w ciąży popracują dłużej przy monitorze
Od 1 maja 2017 r. nastąpi wydłużenie godzin pracy kobiet w ciąży przy monitorze
ekranowym maksymalnie do 50 minut w ciągu każdej godziny, z zapewnieniem co
najmniej 10-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, przy nieprzekraczaniu 8
godzin łącznego czasu pracy w ciągu doby.
http://www.kadry.abc.com.pl/zmiany-w-prawie/od-1-maja-kobiety-w-ciazy-popracuja-dluzejprzy-monitorze,110453.html

Rząd przyjął plan finansowy na lata 2017-20
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego
Państwa na lata 2017-2020”, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.
Kierunki rozwoju gospodarczego Polski na najbliższe lata wskazuje Strategia na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),
przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.
Wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. wyniesie 3,6 proc. W kolejnych latach
realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać i wyniesie 3,8 proc. w
2018 r. oraz po 3,9 proc. w latach 2019-2020.

GUS: bezrobocie w marcu 8,1%
Bezrobocie w marcu niższe niż szacunki Ministerstwa Rodziny. Główny Urząd
Statystyczny podał, że wyniosło ono 8,1%, czyli o 0,4 pkt. proc. mniej niż miesiąc
wcześniej.
W końcu marca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy
wyniosła 1,32 mln i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem – o
4,3% (tj. o 59,2 tys.), a w porównaniu do marca ub. roku – o 17,3% (tj. o 276,2tys.).
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,1% i była niższa niż przed miesiącem
o 0,4 pkt. proc. i przed rokiem - o 1,8 pkt. proc.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8799,gus-bezrobocie-w-marcu-81.html

Projekt nowego Prawa wodnego został przesłany do Sejmu
Nowe prawo ma w pełni wdrażać unijną ramową Dyrektywę Wodną, w tym
kontrowersyjny art. 9, mówiący o tzw. zwrocie kosztów usług wodnych. Opłatami
za pobór wody mają zostać objęci m.in. rolnicy, branża energetyczna, hodowcy ryb
czy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do produkcji. Polskę
upomniano za niepełne wdrożenie prawa europejskiego w tej sprawie.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/podwyzki-oplat-za-wode-dla-mieszkancow-noweprawo-od-2019-r/s704y6

Szykują się rewolucyjne zmiany w rentach
Do zadań Międzyresortowego Zespołu ds. opracowania systemu orzekania o
niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy należy przede wszystkim analiza
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obecnego systemu rentowego i stworzenie nowego. Eksperci mają na to czas do
końca marca przyszłego roku.
Międzyresortowy Zespół ds. opracowania systemu orzekania o
niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy.
http://praca.wnp.pl/zus-szykuje-rewolucje-w-rentach,296868_1_0_0.html

Instytucja delegata związkowego w nowym Kodeksie pracy
Do kodeksu zbiorowego prawa pracy może być wpisana nowa instytucja, delegata
związkowego - zapowiedziała w rozmowie z PAP szefowa resortu rodziny, pracy i
polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy (KKPP)
pracuje nad szczegółami tego rozwiązania.
Wiceminister MRPiPS Zieleniecki wyjaśniał, że formuła delegata związkowego
miałaby zastosowanie tam, gdzie nie powołano klasycznej reprezentacji
związkowej.
http://www.kadry.abc.com.pl/zmiany-w-prawie/rafalska-mozliwe-wpisanie-do-kodeksuprawa-pracy-instytucji-delegata-zwiazkowego,110496.html

W MZ powstał zespół ds. strategii rozwoju pielęgniarstwa
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał zespół ds. opracowania strategii na
rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zespół ma zakończyć prace
do 31 października. Jego zdaniem będzie przedstawienie propozycji, które pomogą
rozwiązać problemy środowiska.
Minister Radziwiłł mówił, że strategia będzie aktem kompleksowym, a w skład
zespołu wejdą m.in. przedstawiciele środowiska pielęgniarek i położnych, prawnicy
i przedstawiciele rządu, a także że jego pracami pokieruje wiceminister Józefa
Szczurek-Żelazko.
http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/w-mz-powstal-zespol-ds-strategii-rozwojupielegniarstwa,43454.html

27 Kwietnia 2017

Spotkanie ministrów i przedstawicieli partnerów społecznych Grupy
Wyszehradzkiej
W dniu 27 kwietnia 2017 r. odbyło się wspólne spotkanie ministrów i
przedstawicieli partnerów społecznych Grupy Wyszehradzkiej. Spotkaniu
przewodniczyła Pani Minister E. Rafalska. Tematem spotkania było zwalczanie
nadużyć na rynku pracy – wspólna odpowiedzialność; przykłady poprawy
standardów społecznych.
Pani Minister Elżbieta Rafalska zaprezentowała ostatnie i projektowane zmiany
jakie były wprowadzone przez Rząd polski jako odpowiedź na dynamicznie
zmieniający się rynek pracy.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5542,8805,spotkanie-ministrow-iprzedstawicieli-partnerow-spolecznych-grupy-wyszehradzkiej.html

Będzie zakaz handlu w niedziele. Prawdopodobnie od nowego roku
Ani związki zawodowe, ani pracodawcy nie chcą ograniczeń sprzedaży w co drugą
niedzielę. Te pierwsze domagają się, by obowiązywały w każdą, a drudzy – w
żadną z niedziel. Rząd namawia do kompromisu i sugeruje ograniczenie liczby
wyjątków od zakazu, a spółdzielcy – równe traktowanie wszystkich placówek.
Pewna wydaje się tylko data wejścia w życie obostrzeń – 1 stycznia 2018 r.
W Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem w sprawie ograniczenia
handlu w niedziele.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1038555,zakaz-handlu-wniedziele.html

MRPiPS proponuje uszczelnienie programu 500 plus. Co się zmieni?
W ramach uszczelniania zasad przyznawania świadczenia "Rodzina 500 plus",
MRPiPS proponuje m.in. możliwość weryfikowania warunku zamieszkiwania w
Polsce oraz doprecyzowanie przepisów dot. przyznawania świadczenia osobom
deklarującym samotne wychowywanie dziecka.
Resort rodziny proponuje m.in., by w przypadku osoby deklarującej samotne
wychowywanie dziecka, wprowadzić wymóg ustalenia alimentów na rzecz dziecka
od drugiego rodzica, a w przypadku opieki naprzemiennej - orzeczonej przez sąd i
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sprawowanej w porównywalnych, powtarzających się okresach - aby kwota była
dzielona między rodziców.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1038992,zmiany-w-programie-500-plus-mrpips.html

28 Kwietnia 2017
Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
28 kwietnia o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej odbędzie się uroczysta Sesja Rady
Ochrony Pracy (ROP), która została objęta honorowym patronatem przez
marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Tegoroczny temat posiedzenia to
identyfikacja rodzajów działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku
wypadku przy pracy na podstawie analiz trendów długoterminowych.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=95AB1C1FABA9278AC1258
10D003A0766
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