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Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych
W dniu 16 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień
publicznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.
Tematyka posiedzenia obejmowała kontynuację dyskusji nad projektem ustawy o
zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.

Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych
W dniu 15 maja 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,813,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy
W dniu 15 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy.
W pierwszej części spotkania dyskutowano na temat zawieszenia przez Rząd
mowy zawartej w grudniu 2011 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego z Federacją
Rosyjską.
Następnie zostały przekazane informacje z prac podzespołu ds. reformy polityki
rynku pracy w obszarze kształcenia zawodowego oraz Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.
Dalsza część posiedzenia dotyczyła poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw,
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,810,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,814,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowienpublicznych.html

Inauguracyjne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Spożywczej
W dniu 16 maja 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyło się
inauguracyjne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Spożywczej.
Pierwsze spotkanie poświęcone było dyskusji nad projektem regulaminu prac
zespołu oraz sprawom organizacyjnym.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,811,inauguracyjne-posiedzenie-trojstronnegozespolu-ds-branzy-spozywczej.html

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 16 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
Dyskutowano na temat zmian legislacyjnych dotyczących pracowników
młodocianych. dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat zakresu
niezbędnych zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,812,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html
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MRPiPS: Pracujemy nad doprecyzowaniem przepisów emerytalnych
Rencistom, którzy po osiągnięciu wieku automatycznie nabywają prawo do
emerytury, będzie przysługiwało prawo do najniższego świadczenia emerytalnego
w wysokości 1 tys. zł - zakłada projekt ustawy Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
Od 1 marca tego roku wysokość najniższej emerytury(która przysługuje pod
warunkiem 22 lat stażu pracy w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku
mężczyzn) została podniesiona do 1 tys. zł. Przepisy nie objęły jednak rencistów,
którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego automatycznie nabyli prawo do
świadczeń emerytalnych. Według wyliczeń resortu rodziny, pracy i polityki
społecznej sprawa dotyczy 105 tys. osób.
http://biznes.interia.pl/news/mrpips-pracujemy-nad-doprecyzowaniem-przepisowemerytalnych,2515824,1021

17 Maja 2017
Górnictwo: związkowcy z PGG chcą rozmów o podwyżkach
Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa w środę (17 maja), związkowcy z
Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zażądali rozpoczęcia rozmów o przywróceniu
elementów wynagrodzenia pracowników, zawieszonych na mocy porozumienia z
kwietnia ubiegłego roku, m.in. tzw. 14. pensji. Chcą też rozmawiać o podwyżkach
płac.
W kwietniu 2016 r., w porozumieniu poprzedzającym przekazanie wszystkich
kopalń Kompanii Węglowej do Polskiej Grupy Górniczej, związkowcy zgodzili się
m.in. na zawieszenie wypłat nagrody rocznej - tzw. 14. pensji - w latach 20172018, należnej górnikom za lata 2016-2017. Uzgodniono wówczas, że w
przypadku dobrych wyników firmy "czternastka" za 2017 r. lub jej część mogłaby
być wypłacona.
http://nettg.pl/news/142542/gornictwo-zwiazkowcy-z-pgg-chca-rozmow-o-podwyzkach

Posiedzenie Rady Rynku Pracy
17 maja 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Rynku Pracy – organu
opiniodawczo-doradczego
ministra
właściwego
do
spraw
pracy.
Podczas posiedzenia omówiono realizację programu – Gwarancje dla młodzieży,
działania OHP na rzecz zatrudnienia, prace nad Wdrożeniem Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w
charakterze pracownika sezonowego oraz zatrudnienie cudzoziemców w Polsce.
http://www.opzz.org.pl/-/posiedzenie-rady-rynku-pra-6

17 Maja 2017
Minister Rafalska: proponujemy minimalne wynagrodzenie od 2018 r. na
poziomie 2100 zł
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała w
piątek, że resort skierował na Komitet Stały Rady Ministrów propozycję dotyczącą
poziomu wynagrodzenia minimalnego w 2018 r. Miałoby ono wynieść 2100 zł.
Byłby to 5-proc. wzrost minimalnego wynagrodzenia.
Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia podniosłaby się także
minimalna stawka godzinowa. "Nasza propozycja to jest w zaokrągleniu 13 zł 70
gr.
http://biznes.onet.pl/praca/placa-minimalna-2100-zl-od-2018-r-propocyzja-mrpips/9zr3ff

19 Maja 2017
Ratownicy medyczni rozpoczną protest 24 maja
Ratownicy medyczni, domagając się podwyżek, zdecydowali, że 24 maja
rozpoczną ogólnopolską akcję protestacyjną, zaczną od oflagowania budynków –
powiedział w czwartek przewodniczący krajowego związku zawodowego
pracowników ratownictwa.
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MZ 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. Ratownicy
postulują podwyżki w kwocie dwukrotnie wyższej - takiej, jaką dostały pielęgniarki
(było to cztery razy 400 zł).

Minister Zbigniew Król przybliżył kwestię prac dot. Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2016–2020, która jest jednym z priorytetowych
działań w ramach prowadzonej polityki zdrowotnej.

http://www.kadry.abc.com.pl/artykuly/ratownicy-medyczni-rozpoczna-protest-24maja,111093.html

Związkowcy i pracodawcy domagają się pilnego spotkania z ministrem
Radziwiłłem
NSZZ "Solidarność" i pracodawcy uczestniczący w pracach Zespołu Trójstronnego
przy MZ domagają się pilnego spotkania z ministrem Konstantym Radziwiłłem.
Resort zapewnia, że spotkanie odbędzie się tak szybko, jak to będzie możliwe;
termin ma być znany pod koniec tygodnia.
Związkowcy i pracodawcy chcą porozmawiać m.in. o projektach regulujących
minimalne wynagrodzenia pracowników służby zdrowia, przepisach dotyczących
bezpieczeństwa żywności i likwidacji NFZ.

22 Maja 2017
Rząd broni węgla w zgodzie z Unią
Minister energii chce wypracowania nowego modelu wsparcia dla elektrociepłowni.
Mimo że będą oparte głównie na węglu, smog ma być mniejszy. Nowy model
miałby zastąpić system certyfikatów (żółtych dla produkcji energii i ciepła z gazu
oraz czerwonych dla węgla), który kończy się w 2018 r.
Będzie to zgodne z doktryną UE, która widzi potencjał kogeneracji, preferując
efektywne źródła wytwarzania.
http://www.rp.pl/Energianews/305219948-Rzad-broni-wegla-w-zgodzie-z-Unia.html#ap-1

Doradcy emerytalni w ZUS oblężeni. Sześciuset może nie wystarczyć
- Doradca emerytalny przygotuje prognozę wysokości świadczenia i przybliży
obywatelowi, w jaki sposób skorzystać z prawa do emerytury - zapowiedział
wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed. Konsultanci będą udzielać informacji
w oddziałach ZUS w całym kraju od 1 lipca.
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-05-22/doradcy-emerytalni-w-zus-oblezeniszesciuset-moze-nie-wystarczyc/

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia
W dniu 22 maja 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.
Minister E. Bojanowska omówiła sposoby świadczeń w domach opieki
społecznej.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,816,zespolu-posiedzenie-trojstronnego-do-sprawochrony-zdrowia-.html

http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/zwiazkowcy-i-pracodawcy-domagaja-sie-pilnegospotkania-z-ministrem-radziwillem,43991.html

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich
W dniu 22 maja 2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds.
funduszy europejskich działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego.
Tematem kluczowym posiedzenia była Przyszłość polityki spójności UE oraz rola
partnerów społecznych w promocji polskiego stanowiska w sprawie przyszłego
budżetu UE.
http://fzz.org.pl/aktualnosci/posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-funduszy-europejskichdzialajacego-w-ramach-rds

23 Maja 2017
Posiedzenie Podzespołu RDS ds. ochrony zdrowia
W dniu 23 maja 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu
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problemowego RDS ds. usług publicznych. W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.
Na spotkaniu kontynuowano dyskusję dotyczącą jakości i IT w ochronie zdrowia.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,817,posiedzenie-podzespolu-ds-ochronyzdrowia.html

MZ: realizujemy znaczną część postulatów ratowników medycznych
W odpowiedzi na postulaty związków zawodowych zrzeszających ratowników
medycznych przygotowaliśmy m.in. propozycje podwyżek. Bez względu na
działania podjęte przez ratowników nasza propozycja jest aktualna.
Przygotowujemy się do jej realizacji.

24 Maja 2017

http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/mz-realizujemy-znaczna-czesc-postulatowratownikow-medycznych,44080.html

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o opłatach abonamentowych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach
abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, przedłożony przez ministra
kultury i dziedzictwa narodowego.
Aby poprawić pobór abonamentu zaproponowano włączenie dostawców usług
płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów,
które muszą płacić abonament.
Dostawcy tych usług będą mogli odbierać od swoich klientów zgłoszenia
rejestracyjne odbiorników oraz przekazywać je operatorowi wyznaczonemu
pobierającemu opłaty abonamentowe, czyli Poczcie Polskiej. Dostawcy tych usług
będą także musieli przekazywać Poczcie Polskiej informacje o wszystkich
zawieranych umowach.

25 Maja 2017

Uchwała w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za ten okres – oba dokumenty przedłożył minister rozwoju i
finansów.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,818,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-ubezpieczen-spolecznych.html

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-ooplatach-abonamentowych-oraz-ustawy-o.html

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-sprawozdania-zwykonania-budzetu-panstwa-za-okres-od-1-3.html

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych
W dniu 25 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych.
W pierwszej części dyskutowano na temat, przygotowanego przez Ministerstwo
Rozwoju, projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W dalszej kolejności przekazano informacje w sprawie, przygotowanego przez
MRPiPS, projektu ustawy o zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Sejm będzie dalej pracował nad projektem Prawa wodnego
Posłowie zdecydowali, by rządowy projekt nowego Prawa wodnego skierować do
dalszych prac w komisjach. Przewiduje on wyższe opłaty za pobór wody dla
rolników czy energetyki. Resort środowiska zapewnia, że mają one wzrosnąć
dopiero od 2019 r.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/przemysl/sejm-bedzie-dalej-pracowal-nad-projektemprawa-wodnego/cvxgcl
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Sejm przyjął nowelę ustawy ws. zniesienia możliwości przekazywania kwot
połowowych
Zniesienie możliwości przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy
armatorami i rezygnację ze zbiorczych kwot połowowych zakłada rządowa
nowelizacja ustawy o rybołówstwie morskim, którą przyjął Sejm.

pracownikom i emerytowanym pracownikom kopalń węgla kamiennego. W
przypadku górników to dziś 8 ton rocznie, w przypadku emerytów 2,5–3 tony.

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/rolnictwo/sejm-przyjal-nowele-ustawy-ws-zniesieniamozliwosci-przekazywania-kwot-polowowych/dmddgd

Bezrobocie: GUS potwierdza szacunki MRPiPS
Stopa bezrobocia wg GUS w kwietniu wyniosła 7,7 proc. wobec 8,1 proc. w marcu.
To potwierdza opublikowane na początku miesiąca szacunki MRPiPS.

Zmienia się projekt o mikro ZUS: Nie będzie wzrostu ZUS po dwóch latach
Ministerstwo Rozwoju zmienia projekt o tzw. mikro ZUS. Podstawa, od której
trzeba będzie płacić daninę na ubezpieczenia społeczne, rośnie z 200 do 600 zł.
Resort pracuje nad rozwiązaniem, które umożliwi opłacanie składek na
preferencyjnych zasadach obliczanych co najmniej od 30 proc. płacy minimalnej
przez każdego samozatrudnionego (teraz podstawa wynosi 600 zł).

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8871,bezrobocie-gus-potwierdzaszacunki-mrpips.html

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1046206,mikro-zus-nie-bedzie-wzrostu-zus-podwoch-latach.html

26 Maja 2017

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego
29 maja 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się
trzecie posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego.
Podczas posiedzenia kontynuowana była dyskusja na temat nowego modelu
wynagradzania kierowców.

Chcą podnieść "kilometrówki". Właściciele aut mogą sporo zyskać
Używasz w pracy prywatnego samochodu? jest plan, by zmienić wysokość
ustalania zwrotu kosztów tak zwanych kilometrówek. Projekt został skierowany
przez sejmową komisję do dalszych prac w podkomisji.
Podkomisja ma przeanalizować skutki wzrostu stawek w "kilometrówce" na koszty
działania przedsiębiorstw.

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1046229,gornicy-emeryci-protest-warszawa-deputatweglowy.html

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797777-p_1.htm

30 Maja 2017

http://tvn24bis.pl/moto,99/zmiany-w-kilometrowkach-kierowcy-dostana-wiecej,743190.html

29 Maja 2017
Górnicy znów zablokują Warszawę: Kością niezgody są deputaty węglowe
Pracownicy kopalń i ich koledzy emeryci będą protestować na ulicach stolicy.
Kością niezgody jest brak obiecanych rok temu przez resort energii przepisów o
deputatach węglowych.
Deputat węglowy to świadczenie przysługujące na mocy Karty Górnika

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i
świadczeń socjalnych
W dniu 29 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
Tematyka spotkania obejmowała dyskusję nad projektem ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,820,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html
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Posiedzenie Prezydium RDS
30 maja, w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, odbyło się posiedzenie
Prezydium Rady Dialogu Społecznego.
Dyskutowano o zmianach w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego. Prezydium rozpatrzyło ponadto decyzje o
skierowanie do głosowania projektu stanowisk pracowników i pracodawców w
sprawach:
 rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym;
 zaleceń partnerów społecznych dotyczących jakości staży na otwartym rynku
pracy;
 funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego w rolnictwie;
 emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne;
 przywrócenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską.
http://www.opzz.org.pl/-/posiedzenie-prezydium-rds

31 Maja 2017
Nowe regulacje w sprawie egzekwowania alimentów wchodzą w życie
W marcu Sejm przyjął nowelizacje Kodeksu karnego, która ma pomóc w
efektywniejszym egzekwowaniu alimentów. Przepisy noweli weszły w życie w
środę.
Zgodnie z nowelizacją, osobom, których łączna wysokość zaległości
alimentacyjnych wyniesie "równowartość co najmniej trzech świadczeń
okresowych" - najczęściej miesięcznych, będzie grozić do roku więzienia.
https://silesion.pl/alimenty-nowe-przepisy-w-polsce-ok-1-mln-dzieci-nie-otrzymujealimentow-31-05-2017
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