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1 Czerwca 2017
Wspólne stanowisko OPZZ oraz FZZ
Wspólne stanowisko OPZZ oraz FZZ w sprawie wzrostu wynagrodzeń oraz rent i
emerytur w roku 2018
http://fzz.org.pl/aktualnosci/wspolne-stanowisko-opzz-oraz-fzz-w-sprawie-wzrostuwynagrodzen-oraz-rent-i-emerytur-w-roku-2018

Celnicy zostaną włączeni do systemu emerytur mundurowych - Senat nie
wniósł poprawek
1 stycznia 2018 roku celnicy zostaną włączeni do systemu emerytur mundurowych
- przewiduje nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich
rodzin, do której w czwartek Senat nie wniósł poprawek.
Zmiany przygotował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej utworzony przez Związek
Zawodowy Celnicy PL, który zebrał pod propozycją prawie 200 tys. podpisów.
http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/celnicy-zostana-wlaczeni-do-systemu-emeryturmundurowych-senat-nie-wniosl-poprawek/xjz38q

2 Czerwca 2017
Od 1 lipca sześciuset doradców emerytalnych w placówkach ZUS
Prawie sześciuset doradców emerytalnych w placówkach Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych będzie udzielało informacji dotyczących przechodzenia na emeryturę
i tego, jak zmieni się jej wysokość, jeśli uprawnieni do niej będą pracować jeszcze
przez kolejne miesiące.
ZUS przygotowuje się w ten sposób do wchodzącego w życie 1 października
obniżonego wieku emerytalnego. Kobiety uzyskają prawa emerytalne w wieku 60
lat, a mężczyźni - 65 lat.
http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/od-1-lipca-szesciuset-doradcow-emerytalnychw-placowkach-zus/sv3g4g

Sejm rozpocznie prace nad projektem dotyczącym abonamentu rtv
Prace nad tym projektem w sposób szczególny będą śledzić klienci płatnych
telewizji (kablówek, platform satelitarnych). Jak wynika ze wstępnego
harmonogramu posiedzenia Sejmu, posłowie już w tym tygodniu mają rozpocząć
prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o opłatach abonamentowych,
którego zadaniem jest uszczelnienie systemu poboru abonamentu radiowotelewizyjnego.
Poprawa poboru opłat abonamentowych ma nastąpić dzięki włączeniu dostawców
telewizji płatnej (operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych) do procesu
rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/zmiany-w-abonamencie-rtv-sejm-wkrotce-rozpocznieprace/3h0bhy

6 Czerwca 2017
Zakaz handlu w niedzielę - szansa na kompromis
Pojawił się nowy pomysł na uregulowanie pracy sklepów w niedzielę. Plan zakłada
odejście od zakazu handlu na rzecz skrócenia czasu pracy sklepów. Jak
dowiedziała się "Rzeczpospolita" handel w niedzielę byłby dozwolony do godziny 13.
Propozycję opracował Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania
Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Zostanie zaprezentowana na
posiedzeniu zespołu w najbliższą środę.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/zakaz-handlu-w-niedziele-praca-tylko-do-godziny13/52k8ee

Komitet Ekonomiczny RM rekomenduje minimalne wynagrodzenie w
wysokości 2080 zł
Nowa propozycja w sprawie wzrostu płacy minimalnej w 2018 roku. Komitet
Ekonomiczny Rady Ministrów zarekomendował podniesienie minimalnego
wynagrodzenia do 2080 zł, a minimalnej stawki godzinowej do 13 zł 50 gr. -
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poinformowała w poniedziałek szefowa
Rekomendacjami zajmie się we wtorek rząd.

MRPiPS

Elżbieta

Rafalska.

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/wynagrodzenie-minimalne-2018-wzrosnie-do-2080zl/yv547r

Koniec z dorabianiem przez nauczycieli. MEN wprowadza nakaz zatrudniana
na etacie
Przy okazji prac nad ustawą o finansowaniu zadań oświatowych MEN chce
przeprowadzić zmiany w Karcie nauczyciela. Dodano do niej art. 10a, który
przewiduje, że we wszystkich szkołach i przedszkolach publicznych i
niepublicznych nauczyciele muszą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę.
Ma się to odbywać zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.).
– Dzięki temu przepisowi chcemy skończyć z umowami śmieciowymi w
placówkach prowadzonych przez prywatne podmioty.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1048511,koniec-z-dorabianiem-przez-nauczycielimen-wprowadza-nakaz-zatrudniana-na-etacie.html

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018,
przedłożone przez ministra rozwoju i finansów.
Celem polityki budżetowej w 2018 r. będzie utrzymanie stabilności finansów
publicznych z jednoczesnym wspieraniem inkluzywnego wzrostu gospodarczego,
czyli sprzyjającego włączeniu społecznemu. Rozwiązania społeczno-gospodarcze,
w tym działania służące realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”,
zostaną wprowadzone w sposób, który nie naruszy stabilności finansów
publicznych.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-budzetupanstwa-na-rok-2018.html

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami
wsparcia rodzin
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z
systemami wsparcia rodzin, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki
społecznej.
Projekt realizuje rekomendacje zawarte w „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”,
przyjętym przez rząd 4 kwietnia 2017 r.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorychustaw-zwiazanych-z-systemami-wsparcia.html

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej
stawki godzinowej w 2018 r.
Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożoną przez ministra
rodziny, pracy i polityki społecznej.
Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosiło 2080
zł. Oznacza to wzrost o 80 zł (4 proc.) w stosunku do 2017 r.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-wysokosci-minimalnegowynagrodzenia-za-prace-oraz-minimalnej.html

Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.
Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i
rent w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia
wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. na poziomie ustawowego
minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w
2017 r.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-zwiekszenia-wskaznikawaloryzacji-emerytur-i-rent-w-2018-r.html
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Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej na rok 2018 oraz informacja o
prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących
podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018
Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2018 oraz informację o
prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do
opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożoną przez ministra
rozwoju i finansów.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-sredniorocznychwskaznikow-wzrostu-wynagrodzen-w-panstwowej-6.html

Posiedzenie Trójstronnego zespołu ds. Ochrony Zdrowia
6 czerwca 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do
Spraw Ochrony Zdrowia.
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia omówił cel, jaki przyświeca projektowi
ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz
niektórych innych ustaw. Wskazał na sześć zasadniczych zagadnień, które winny
zostać uregulowane w sposób odmienny, aniżeli dotychczas.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,823,zespolu-posiedzenie-trojstronnego-do-sprawochrony-zdrowia-.html

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy
W dniu 6 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy
Sejmie RP poświęcone wysłuchaniu Sprawozdania z działalności Państwowej
Inspekcji Pracy w 2016 roku.
Materiał przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy – omówił Roman
Giedrojć główny inspektor pracy. Inspekcja planuje poświęcić więcej uwagi
prowadzonej obecnie polityce informacyjnej i doradczej polegającej na udzielaniu
przez inspektorów pracy odpowiedzi na pytania stawiane przez pracowników i
pracodawców.
http://fzz.org.pl/aktualnosci/rada-ochrony-pracy-o-dzialalnosci-pip

8 Czerwca 2017
Posiedzenie zespołu RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
W dniu 8 czerwca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
Partnerom społecznym nie udało się wypracować wspólnej opinii do wykonania
ustawy budżetowej za 2016 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,824,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

9 Czerwca 2017
Pedagodzy protestowali. Ich list do minister Rafalskiej jest nadal aktualny
W czerwcu trwał protest pedagogów, wychowawców i specjalistów w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych. Jego początkiem był symbolicznie Dzień Dziecka (1
czerwca), a strajk zakończył się 8 czerwca. Postulaty akcji nadal są żywe w
sercach jej uczestników, co poświadcza ich list skierowany do minister Elżbiety
Rafalskiej już w dniu startu akcji.
Protestujący oczekują przywrócenia Karty Nauczyciela dla wszystkich
wychowawców i specjalistów pracujących w zawodzie.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/pedagodzy-protestowali-ich-list-do-ministerrafalskiej-jest-nadal-aktualny,44511.html

12 Czerwca 2017
Polska wybrana na członka Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura
Pracy w kadencji 2017-2020.
W poniedziałek 12 czerwca 2017 r. w Genewie, podczas trwającej 106 sesji
Międzynarodowej Konferencji Pracy, Polska została wybrana do Rady
Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy. Rada Administracyjna stanowi
główny organ decyzyjny Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Członkostwo
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w Radzie pozwala na decydowanie w sprawach polityki MOP, przyjmowanie
projektów budżetu Organizacji oraz programów jej działania. Zbliżająca się
kadencja Rady będzie też kluczowa w przygotowaniach i obchodach stulecia MOP,
które przypada w 2019 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,825,polska-wybrana-na-czlonka-radyadministracyjnej-miedzynarodowego-biura-pracy-w-kadencji-2017-2020-.html

pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z
przedsiębiorstw górniczych i wyrażenie stanowiska w tej sprawie - mówi dla portalu
WNP.pl Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego
Górników w Polsce.
http://gornictwo.wnp.pl/waclaw-czerkawski-zzgwp-liczymy-ze-rzad-dotrzyma-slowa-wsdeputatow,300201_1_0_0.html

13 Czerwca 2017
Będą zmiany w zasadach prowadzenia żłobków
Trwają prace nad nowelizacją ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
Nowelizacja ta ma przynieść zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu żłobków i
klubów dziecięcych. Niektóre zapisy wzbudziły niepokój wśród prowadzących takie
placówki, którzy otwarcie mówią o obniżeniu standardów.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało zmianę
polegającą na zrównaniu żłobków i klubów dziecięcych pod względem długości
pracy, czy posiadania jednej sali z miejscem do odpoczynku. Najwięcej
kontrowersji wzbudziła propozycja zmian w zakresie ilości dzieci, którymi może
zajmować się opiekun dzienny w żłobku lub klubie dziecięcym.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/zmiany-w-zasadach-prowadzenia-zlobkow/ncwbr3

Ukraińcy będą omijać polski rynek pracy?
Od północy z soboty na niedzielę został zniesiony obowiązek posiadania wiz przez
obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej.
Mogą wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 dni - w ciągu pół roku - w
celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych.
http://www.pulshr.pl/rekrutacja/ukraincy-beda-omijac-polski-rynek-pracy,44618.html

14 Czerwca 2017
Wacław Czerkawski, ZZGwP: liczymy, że rząd dotrzyma słowa ws. deputatów
Doczekaliśmy się reakcji wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, który
zwrócił się do KERM-u o pilne rozpatrzenie projektu ustawy o ekwiwalencie
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