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http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,836,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsfunduszy-europejskich.html

1 lipca 2017

4 lipca 2017

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
W dniu 30 czerwca 20715 roku w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i
Rybołówstwa Morskiego. Posiedzenie w całości było poświęcone kwestiom
zabezpieczeń społecznych marynarzy w Chorwacji.

Solidarność zawiesza dialog z ministrem Radziwiłłem
- Solidarność zawiesza udział w dialogu z ministrem Radziwiłłem (...). To rezultat
tego, że pan minister nie realizuje żadnych postulatów strony społecznej, odnosi
klęski na każdym froncie - powiedziała Ochman.
Wskazywała m.in. że w budżecie na przyszły rok nie przewidziano zapowiadanego
wzrostu finansowania ochrony zdrowia, co - jak oceniła - "pokazuje, że minister nie
potrafi zadbać właściwie o konstytucyjne zadania, które ma powierzone".

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,834,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-zeglugii-rybolowstwa-morskiego.html

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/solidarnosc-zawiesza-dialog-z-ministrem-radziwillem/224hfy9

3 lipca 2017

5 lipca 2017

Posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
W dniu 3 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
W trakcie spotkania kontynuowano dyskusję na temat założeń projektu budżetu
państwa na 2018 r. oraz prognozowanych wskaźników makroekonomicznych
stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok.

Obradował Zespół ds. strategii „Europa 2020”
5 lipca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się posiedzenie Międzyresortowego
Zespołu ds. strategii EUROPA 2020”, któremu przewodniczył wiceminister rozwoju
Paweł Chorąży. Głównymi punktami obrad Zespołu było: omówienie projektu
zaleceń Rady Unii Europejskiej dla Polski na lata 2017-2018, dyskusja nad
zaleceniem w sprawie obniżonych stawek podatku VAT, a także podsumowanie
prac Zespołu i omówienie propozycji planu prac na kolejny rok.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,835,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-budzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich
W dniu 3 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie
odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich.
Dyskutowano nad modyfikacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014– 2020.

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/obradowal-zespol-ds-strategii-europa-2020/

6 lipca 2017
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 6 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
Dyskutowano na temat ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posiłków i napojów oraz projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
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rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,837,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

7 lipca 2017
Pakiet zmian dla rodzin przyjęty
Po sukcesie programu „Rodzina500 +”, dzięki któremu polityka rodzinna stała się
faktem, przyszedł czas na kolejne rozwiązania, mające na celu poprawę sytuacji
polskich rodzin i wzrost liczby urodzeń. Sejm RP przyjął zaproponowany przez
rząd pakiet zmian związanych z systemami wsparcia rodzin.
Ustawa jest realizacją rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemu wsparcia
rodzin”, przygotowanym przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbietę Rafalską i zatwierdzonym na początku kwietnia przez rząd. Wprowadza
zmiany w przepisach, dotyczących programu „Rodzina 500+”, świadczeń
rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 oraz Karty Dużej Rodziny. Celem tych zmian jest zachęcenie
polskich rodzin do posiadania większej liczby dzieci, likwidacja barier w posiadaniu
dzieci oraz wdrożenie znaczących ułatwień w ich wychowywaniu.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8971,pakiet-zmian-dla-rodzinprzyjety.html

10 lipca 2017
Bezrobocie jeszcze niżej
7,2% - tyle według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
wyniosła stopa bezrobocia w czerwcu br. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc
wcześniej i o 1,5 pkt. proc. mniej niż rok temu. To najniższe bezrobocie w czerwcu
od 26 lat.

Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2017 roku wyniosła 1,15 mln osób i w
porównaniu do maja br. spadła o 49,3 tys. osób (o 4,1%).
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8974,bezrobocie-jeszcze-nizej.html

Trójstronny Zespół ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych
W dniu 10 lipca 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji
Technicznej Sił Zbrojnych.
Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej omówili stan realizacji Planu
Modernizacji Technicznej SZ RP oraz postepowań o udzielanie zamówień
związanych z modernizacją techniczną SZ RP.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,838,trojstronny-zespol-ds-rozwoju-przemyslowegopotencjalu-obronnego-i-modernizacji-technicznej-sil-zbrojnych.html

Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego
Planowane w dniu 10 lipca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego
„Dialog” posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które w zastępstwie
Henryki Bochniarz Przewodniczącej Rady miał poprowadzić Jerzy Bartnik,
Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Związek Rzemiosła Polskiego
nie odbyło się ze względów formalnych.
Brak ustawowego kworum po stronie pracodawców uniemożliwiał przeprowadzenie
głosowania Uchwał strony pracowników i strony pracodawców Rady
http://rds.gov.pl/aktualnosci/komunikat-z-posiedzenia-plenarnego-rady-dialoguspolecznego/

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

Strona 2

LIPIEC

1/2017

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO
11 lipca 2017
Posiedzenie Podzespołu Problemowego ds. Ochrony Zdrowia
W dniu 11 lipca 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu
Problemowego ds. Ochrony Zdrowia.
Omówione zostały Uchwały podsumowujące prace nad tematem „Jakość i IT”.
W dalszej części Podzespół zajął się projektem nowelizacji ustawy o zmianie
ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,839,posiedzenie-podzespolu-problemowego-dsochrony-zdrowia.html

Komunikat z posiedzenia doraźnego ZP ds. SOR
W dniu 11 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju przedstawili szczegółowo proces projektowy
na przykładzie realizacji projektu Polska Platforma 4.0.
W kolejnej części spotkania rozpoczęto wstępną dyskusję na Temat ustawy o
fundacji –Polska Platforma Przemysłu 4.0.
http://rds.gov.pl/aktualnosci/komunikat-z-posiedzenia-doraznego-zp-ds-sor/

Wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników oraz Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego
W dniu 11 lipca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyło się
wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników oraz Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, które
prowadził Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.
W trakcie spotkania Ministerstwo Energii przedstawiło założenia polityki
energetycznej państwa a Wiceminister Mariusz Orion Jędrysek przedstawił główne
założenia polityki surowcowej państwa.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,840,wspolne-posiedzenie-zespolu-trojstronnego-dsbezpieczenstwa-socjalnego-gornikow-oraz-zespolu-trojstronnego-ds-branzy-weglabruna.html

12 lipca 2017
RDS powinna opiniować ustawę o opłacie drogowej
BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego we
wspólnym stanowisku podkreślają, że partnerzy społeczni w Radzie Dialogu
Społecznego są po raz kolejny pomijani w procesie prac nad ustawami, które mają
znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa. Tym razem chodzi wprowadzenie
nowego podatku - opłaty drogowej. Oczekują, że projekt ustawy trafi jednak do
RDS.
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2017/1/rds_powinna_opiniowac_ustawe_o_oplaci
e_drogowej_

Ministerstwo Zdrowia odpowiada ratownikom
Projektowana nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM)
przewiduje, że wszyscy członkowie zespołów ratownictwa - niezależnie od
kwalifikacji i stanowiska - będą zatrudniani na umowy o pracę.
Ratownictwo medyczne jest finansowane ze środków budżetowych, które
pozostają w dyspozycji wojewodów (następnie wojewoda przekazuje je NFZ w
formie dotacji celowej).
Ministerstwo zdrowia zaproponowało ratownikom zwiększenie wynagrodzeń o 800
zł miesięcznie na tzw. etat przeliczeniowy - niezależnie od formy zatrudnienia - z
czego 400 zł ma zostać przyznane od 1 lipca br., a kolejne 400 zł - od 1 lipca 2018 r.
Ta propozycja nie satysfakcjonuje ratowników - domagają się oni stałej podwyżki
1,6 tys. zł.
http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/ministerstwo-zdrowia-odpowiada-ratownikom-resort-niejest-pracodawca-dla-personelu-medycznego,45350.html
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Są założenia polityki energetycznej
Górnictwo węglowe jest i będzie podstawą bilansu energetycznego państwa co
najmniej do 2030 r. Być może będzie nadal potrzebne aż do 2050 r. Korzystanie z
własnych zasobów jest konieczne dla utrzymania niezależności energetycznej
kraju. A także dla konkurencyjności polskiej gospodarki – powiedział wiceminister
energii Grzegorz Tobiszowski.
Wczoraj ( 11 lipca) sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski
omawiał założenia polityki energetycznej państwa z Zespołem Trójstronnym ds.
Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

wnioskiem o sprostowanie oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa
pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni. Dodano także regulację, z której wprost wynika
prawo wystąpienia do sądu pracy przez pracownika, w przypadku niewydania mu
przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy
do wydania tego świadectwa.
https://www.kadry.abc.com.pl/artykuly/sejm-zajal-sie-prezydenckim-projektemzakladajacym-wsparcie-pracownikow,112560.html

http://biznesalert.pl/sa-zalozenia-polityki-energetycznej-relacja/

13 lipca 2017
Minister Rafalska na ogłoszeniu Manifestu Przyszłości Pracy
Podczas dorocznego Letniego Spotkania Lewiatana, kóre odbyło się 13 lipca br.
ogłoszono Manifest Przyszłości Pracy. W spotkaniu wzięła udział Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, która w swoim wystąpieniu
zwróciła uwagę na wyzwania związane m.in. z rynkiem pracy, procesami
demograficznymi oraz dobrobytem ekonomicznym pracowników.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5541,8982,minister-rafalska-naogloszeniu-manifestu-przyszlosci-pracy.html

14 lipca 2017
Sejm zajął się prezydenckim projektem zakładającym wsparcie pracowników
Sejm w pierwszym czytaniu zajął się w środę prezydenckim projektem ustawy,
który ma ułatwić realizację praw pracowniczych m.in. wydawania świadectw pracy.
Zmiana ma też otworzyć katalog przesłanek uzasadniających uznanie jakiegoś
postępowania za dyskryminację.
Wśród zmian proponowanych przez prezydenta w Kodeksie pracy dotyczące
świadectwa pracy to: wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z
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