MAJ

1/2017

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO

MAJ
4 Maja 2017
Eurostat: bezrobocie w marcu w Polsce 5,3%
Polska utrzymała wysoką 7. pozycję w zestawieniu 28 krajów Unii Europejskiej pod
względem bezrobocia. Jak podaje Eurostat, w marcu tego roku stopa bezrobocia
wyniosła w Polsce 5,3 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej.
W porównaniu do marca ubiegłego roku wskaźnik bezrobocia w Polsce spadł o
1,1 pkt. proc., a wobec stycznia 2017 r. o 0,1 pkt. proc.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,8813,eurostat-bezrobocie-w-marcu-w-polsce-5-3.html

5 Maja 2017
Kto straci ochronę przed zwolnieniem? Wszyscy chcą zmian, ale każdy
ciągnie w swoją stronę
Przy okazji prac w Radzie Dialogu Społecznego nad zaproponowaną przez
prezydenta nowelizacją kodeksu pracy pojawił się pomysł, by dokonać przeglądu
przepisów przewidujących szczególną ochronę przed zwolnieniem dla wybranych,
uprzywilejowanych grup pracowników. Obecnie ich liczba z pewnością przekracza
czterdzieści.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1040093,ochrona-przedzwolnieniem-kobieta-w-ciazy-ochrona-przedemerytalna.html

7 Maja 2017
Czerkawski, ZZGwP, o cenach węgla i potrzebie zwołania górniczego zespołu
trójstronnego
Nie ma przyjętego programu dla górnictwa, a deputaty są nadal w sferze obietnic.
Warto podsumować rok działalności PGG oraz sytuację w pozostałych podmiotach

- mówi portalowi WNP.pl Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku
Zawodowego Górników w Polsce.
Analiza indeksów cenowych tworzonych przez Agencję Rozwoju Przemysłu i
Towarową Giełdę Energii wskazuje, że w marcu ceny węgla energetycznego na
rodzimym rynku były najwyższe od stycznia ubiegłego roku.
http://gornictwo.wnp.pl/czerkawski-zzgwp-o-cenach-wegla-i-potrzebie-zwolania-gorniczegozespolu-trojstronnego,297458_1_0_0.html

8 Maja 2017
Co z tymi deputatami? Rośnie irytacja emerytów górniczych
Emeryci górniczy są coraz bardziej poirytowani, bowiem dotąd nie załatwiono
sprawy deputatów węglowych. Zaznaczają, że minął już ponad rok od złożenia w
Sejmie 126 tys. podpisów pod obywatelskim projektem dotyczącym deputatów, a w
tym temacie nadal panuje cisza.
Minister energii zaznaczył, że projektowana ustawa wywołuje skutki finansowe
powyżej 300 mln zł rocznie w perspektywie przynajmniej dziesięciu lat, a to
wymaga z kolei odniesienia szykowanych rozwiązań do przyszłych budżetów. Ustawa wyszła z Ministerstwa Energii, została skierowana na Komitet
Ekonomiczny Rady Ministrów. Po otrzymaniu stanowiska ministra finansów co do
określenia jej skutków finansowych na najbliższe lata, będzie kierowana na
Komitet Stały Rady Ministrów - wskazywał minister Tchórzewski.
http://gornictwo.wnp.pl/co-z-tymi-deputatami-rosnie-irytacja-emerytowgorniczych,297482_1_0_0.html

Prezydent podpisał ustawę dot. skuteczniejszego egzekwowania alimentów
Projekt ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ws. ścigania dłużników
alimentacyjnych wejdzie w życie za dwa tygodnie. Prezydent Andrzej Duda
podpisał nowelizację Kodeksu karnego mającą pomóc w efektywniejszym
egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobiegać uchylaniu się od ich
płacenia – podała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/kary-dla-alimenciarzy-prezydent-podpisalnowelizacje/5qy5tr
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Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu
Lotniczego i Obsługi Lotniskowej
W dniu 8 maja 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się
kolejne posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu
Lotniczego i Obsługi Lotniskowej.
Głównym tematem spotkania był projekt rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,804,posiedzenie-trojstronnego-branzowegozespolu-do-spraw-transportu-lotniczego-i-obslugi-lotniskowej.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego
W dniu 8 maja 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w
Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu
Drogowego.
Pierwszą część spotkania poświęcono sprawom organizacyjnym. Przyjęto
porządek obrad oraz protokół z poprzedniego spotkania, dokonano wyboru
współprzewodniczących i ukonstytuowano skład Zespołu.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,808,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dstransportu-drogowego.html

9 Maja 2017
Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych
W dniu 9 maja 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznychTematyka
spotkania obejmowała:
 Dyskusję nad projektem ustawy o Narodowym Instytucje Technologicznym.
 Dyskusję nad stanowiskiem Nr 5/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym.
 Wypracowanie stanowiska Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia
działającego w ramach zespołu problemowego ds. usług publicznych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,807,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsuslug-publicznych.html

10 Maja 2017
Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia
W dniu 9 maja 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu
problemowego RDS ds. usług publicznych. W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.
Tematyka spotkania obejmowała jakość i IT w ochronie zdrowia.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,806,posiedzenie-podzespolu-ds-ochrony-zdrowia.html

11 Maja 2017
Sejm: Celnicy zostaną włączeni do systemu emerytur mundurowych
1 stycznia 2018 roku celnicy zostaną włączeni do systemu emerytur mundurowych
- zdecydował w czwartek Sejm uchwalając nowelizację ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin.
Zmiany przygotował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej utworzony przez Związek
Zawodowy Celnicy PL, który zebrał pod propozycją prawie 200 tys. podpisów.
Sejm zaproponował, aby - co do zasady – emerytura przysługiwała celnikom,
którzy skończyli 55 lat i mają, co najmniej 15 lat służby (w tym co najmniej 5 lat w
związku z wykonywaniem zadań policyjnych łączących się ze zwalczaniem
przestępczości) lub skończyli 55 lat i mają co najmniej 25 lat służby.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1041871,sejm-celnicy-zostanawlaczeni-do-systemu-emerytur-mundurowych.html

Ratownicy medyczni zapowiedzieli ogólnopolski protest. Ich zdaniem oferta
Ministerstwa Zdrowia jest nie do przyjęcia.
W środę (10 maja) w Poznaniu odbyło się spotkanie negocjacyjne z
przedstawicielem ministerstwa zdrowia nt. podwyżek, jednak, według ratowników,
nie przyniosło żadnych rezultatów.
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Ministerstwo Zdrowia w wydanej w środę informacji poinformowało, że chce
zwiększyć wynagrodzenia ratowników medycznych o 800 zł miesięcznie na tzw.
etat przeliczeniowy - niezależnie od formy zatrudnienia. 400 zł miałoby zostać
przyznane od 1 lipca br., a kolejne 400 zł - od 1 lipca 2018 r.
http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/ratownicy-medyczni-groza-protestem-ofertaministerstwa-nie-do-przyjecia,43718.html

Posiedzenie Zespołu do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli
W czwartek, 11 maja br., w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyło się
pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw kształcenia i doskonalenia nauczyciel.
Podczas czwartkowego posiedzenia dyskutowano m.in. o zakresie niezbędnych
zmian w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Ustalono także sposób przyjęcia
harmonogramu prac oraz powołano grupy robocze odpowiedzialne za
poszczególne zagadnienia.
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/posiedzenie-zespolu-do-spraw-ksztalcenia-idoskonalenia-nauczycieli.html

12 Maja 2017
Bezrobocie w Polsce będzie spadać
Dalszy spadek bezrobocia, wzrost płac, większy wzrost gospodarczy – to prognoza
dla Polski według Komisji Europejskiej.
Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski z
3,2 proc. do 3,5 proc. w 2017 r. oraz z 3,1 proc. do 3,2 proc. w 2018 r. Według KE,
polskie PKB będzie rosło szybciej dzięki przede wszystkim wzrostowi prywatnej
konsumpcji. Na to z kolei ma wpłynąć wzrost płac i wyższe wydatki socjalne, z
których środki trafią do społeczeństwa.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8837,bezrobocie-w-polsce-bedziespadac.html

Rada Nadzorcza ZUS nie zgadza się na obniżenie składek najmniejszym
firmom
Rada Nadzorcza ZUS negatywnie zaopiniowała projekt obniżenia składek na
ubezpieczenie społeczne dla najmniejszych firm. Uznała, że projekt
zaproponowany przez Ministerstwo Rozwoju może doprowadzić do
rozszczelnienia systemu emerytalnego.
Propozycja resortu kierowanego przez Mateusza Morawieckiego zakłada, że firmy
osiągające maksimum 60 tys. złotych przychodu rocznie nie będą już musiały
płacić zryczałtowanych składek. Od przyszłego roku ich wysokość ma być
uzależniona właśnie od wysokości przychodu.
http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/rada-nadzorcza-zus-o-obnizeniu-skladek-dlafirm/zsgd03

Nowe prawo wodne: O ile wzrosną rachunki za wodę
System centralnej regulacji cen wody zostanie wprowadzony 1 stycznia 2019 roku
– zapowiedział w rozmowie z PAP wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Taryfy
za wodę i ścieki zatwierdzać będzie nowa instytucja zarządzająca gospodarką
wodną „Wody Polskie”.
Projekt nowego Prawa wodnego szczegółowo reguluje kwestię budowy
nieruchomości na terenach zalewowych, wprowadzając obowiązek uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego, wydawanego przez „Wody Polskie”.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1042170,nowe-prawo-wodne-o-ilepodrozeje-woda.html

13 Maja 2017
Rodziny zyskają na zmianach w żłobkach
Dzięki zaproponowanym przez resort rodziny zmianom w tzw. ustawie żłobkowej
przybędzie nowych placówek opieki i miejsc w już istniejących. Co ważne, w
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projekcie nowelizacji dużą wagę przywiązano do kwestii bezpieczeństwa i poprawy
warunków przebywania maluchów w żłobkach.
Na zwiększenie komfortu pobytu najmłodszych w placówkach opieki wpłynie
między innymi ustalenie standardów dotyczących jakości żywienia, a także
wprowadzenie wobec opiekunów wymogu odbycia co dwa lata szkolenia z
pierwszej pomocy.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8841,rodziny-zyskaja-na-zmianachw-zlobkach.html

15 Maja 2017
Zmienią się przepisy dotyczące działania ratowników górniczych
W połowie roku wejdą w życie przepisy, służące usprawnieniu działania
ratowników górniczych.
Zmiany m.in. precyzują zasady prowadzenia akcji w kopalniach.
Nowością jest zobowiązanie, by jeden z pięciu członków zastępu ratowniczego był
jednocześnie ratownikiem medycznym.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/nowe-przepisy-usprawnia-dzialanie-ratownikowgorniczych,43787.html
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