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2 stycznia 2017
Górnictwo: zespół przeanalizuje politykę fiskalną wobec branży
Powstaje międzyresortowy zespół, który przeanalizuje politykę fiskalną wobec
górnictwa węgla kamiennego pod kątem możliwości zmniejszenia obciążeń
publiczno-prawnych tej branży - wynika z informacji resortu energii. Obecnie
średnie obciążenie tony węgla rozmaitymi daninami to ok. 100 zł.
W listopadzie ubiegłego roku obradujący w Katowicach zespół trójstronny ds.
bezpieczeństwa socjalnego górników przyjął stanowisko rekomendujące działania
na rzecz zmniejszenia obciążeń publiczno-prawnych górnictwa.
http://nettg.pl/news/140052/miedzyresortowy-zespol-przeanalizuje-polityke-fiskalna-wobecgornictwa

Górnictwo: rozporządzenia będą niedługo opublikowane
Cztery rozporządzenia dotyczące wymogów, jakie muszą spełniać kopalnie m.in. w
zakresie prowadzenia robót i bezpieczeństwa, zostaną niedługo opublikowane. Ich
wdrożenie ma dać kopalniom ponad 400 mln zł oszczędności rocznie - wynika z
informacji Ministerstwa Energii.
http://nettg.pl/news/140050/gornictwo-rozporzadzenia-beda-niedlugo-opublikowane

3 stycznia 2017
Rząd: 25 proc. środków z OFE na FRD, 75 proc. na III filar
Rząd rekomenduje przeznaczenie pozostałych w Otwartych Funduszach
Emerytalnych środków w 25 proc. na Fundusz Rezerwy Demograficznej i w 75
proc. na Indywidualne Konta Emerytalne - wynika z uzyskanych przez PAP
dokumentów. Rząd przyjął je w trybie obiegowym w ostatnich dniach 2016 r.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rzad-25-proc-srodkow-z-ofe-na-funduszrezerwy-demograficznej-75-proc-na-ike

Minister Rafalska dla RMF FM: nie będzie ograniczeń dorabiania na
emeryturze
Przepisy w sprawie możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów przez
emerytów najwyraźniej pozostaną bez zmian. - Nie zamierzamy wprowadzać
żadnych ograniczeń dotyczących dorabiania na emeryturze - zapewniła na antenie
RMF FM szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta
Rafalska, odnosząc się do rekomendacji rządu po przeglądzie emerytalnym.
http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/dorabianie-emerytow-bez-zmian/38q8rn

4 stycznia 2017
Górnictwo: górnicy z Makoszów pracują już w innych kopalniach
Ponad 400 górników z likwidowanej kopalni Makoszowy w Zabrzu rozpoczęło już
pracę w innych kopalniach. Jeszcze w styczniu miejsce zatrudnienia zmienią
kolejni pracownicy. W połowie miesiąca tempa nabierze również alokacja
pracowników kopalni Krupiński w Suszcu.
Należąca do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) kopalnia Makoszowy z końcem
ubiegłego roku zakończyła wydobycie węgla. Natomiast wchodząca w skład
Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) kopalnia Krupiński ma zakończyć wydobycie
i trafić do SRK pod koniec pierwszego kwartału tego roku.
http://nettg.pl/news/140094/gornictwo-gornicy-z-makoszow-pracuja-juz-w-innychkopalniach

Posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego ZT ds. Przemysłu
Chemicznego
W dniu 4 stycznia 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Podzespołu ds.
Przemysłu Szklarskiego Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego.
Dyskutowano m.in. o pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, działaniach na
rzecz faktycznej ochrony polskiego rynku szkła i wyrobów ze szkła, a także o
wartościach dopuszczalnych stężeń dla krzemionki krystalicznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,755,posiedzenie-podzespolu-ds-przemysluszklarskiego-trojstronnego-zespolu-ds-przemyslu-chemicznego.html
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Ponad 229 tys. mniej bezrobotnych w 2016 roku
W 2016 roku liczba osób bezrobotnych spadła o 229,7 tys. osób (o 14,7 proc.).
Tempo spadku było silniejsze niż w 2015 r. (14,3 proc.).
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu grudnia 2016 roku 8,3 proc. i
w porównaniu do listopada wzrosła o 0,1 punktu procentowego.

Minister Elżbieta Rafalska: w Polsce nadużywa się umów o dzieło
Umowy o dzieło są w Polsce nadużywane; są stosowane wtedy, kiedy powinna
być zawarta umowa o pracę albo umowa zlecenie - powiedziała we wtorek minister
rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Dodała, że rząd zastanawia się nad
rozwiązaniem w tej sprawie "bardzo ostrożnie i uważnie". Jej zdaniem umów o
dzieło nie można by objąć pełnym oskładkowaniem. "Mogłoby to dotyczyć składki
emerytalnej i rentowej, na pewno nie chorobowej" - powiedziała minister Rafalska.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8516,ponad-229-tys-mniejbezrobotnych-w-2016-roku.html

Prezydent: Podpisał ustawy reformujące system oświaty w Polsce
Oznacza to likwidację gimnazjów, powrót do 8-letnich szkół podstawowych, 4letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. W miejsce zasadniczych
szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe.
Reforma oświaty rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Rozpocznie się tym
samym stopniowe wygaszanie gimnazjów - nie będzie już do nich prowadzona
rekrutacja. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z
klas III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rafalska-w-polsce-naduzywa-sie-umow-o-dzielo

PiS pracuje nad zerwaniem konwencji antyprzemocowej
Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Zbigniewa Ziobro przygotowało
projekt dot. wypowiedzenia tzw. konwencji antyprzemocowej i trafił on do
uzgodnień międzyresortowych. Taką informację otrzymał z Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.
Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i
przemocy domowej obowiązuje w Polsce od 1 sierpnia 2015 r.

http://www.pulshr.pl/edukacja/prezydent-podpisal-ustawy-reformujace-system-oswiaty-wpolsce,40558.html

http://wiadomosci.wp.pl/kat,143600,title,PiS-pracuje-nad-zerwaniem-konwencjiantyprzemocowej,wid,18669456,wiadomosc.html?ticaid=1186b6

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
W dniu 5 stycznia 2017 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Prezydium Rady
Dialogu Społecznego. Podczas spotkania dyskutowano m. in. nad zadaniami
Prezydium RDS i Rady Dialogu Społecznego w zakresie wspierania dialogu w
kontekście aktualnej sytuacji w kraju. Dyskutowano także nad planowaną
nowelizacją ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego.

Posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy
Nowe zadania Państwowej Inspekcji Pracy wynikające z wdrożenia dyrektywy
2014/54/UE to jeden z tematów pierwszego w nowym roku posiedzenia sejmowej
Rady Ochrony Pracy, które zaplanowano na wtorek, 10 stycznia br. na godz. 11.00
w Sejmie. Jedną z większych zmian jest rozszerzenie zakresu porad świadczonych
przez PIP na kwestie związane m.in. z dostępem do przywilejów socjalnych i
podatkowych, członkostwem w związkach zawodowych, dostępem do zasobów
mieszkaniowych czy kształcenia.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,754,posiedzenie-prezydium-rady-dialoguspolecznego.html

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=AADFABAB85863731C1258
09F004A276D
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Posiedzenie Zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego
W posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017r. Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu
społecznego RDS zajął się propozycjami zmian w ustawie o RDS, sprawami
wojewódzkich rad dialogu społecznego, pismem z MEN i MNiSZW oraz sprawą
dziennikarzy i pracowników programów trzeciego i drugiego polskiego radia.

GUS: inflacja w grudniu wyniosła 0,8 proc. rdr i 0,7 proc. mdm
Inflacja konsumencka w grudniu wyniosła 0,8 proc. w skali roku i 0,7 proc. mdm poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS). W całym 2016 r. była
deflacja - 0,6 proc.
Z danych GUS wynika również, że inflacja średnioroczna w 2016 r. wyniosła minus
0,6 proc.

http://fzz.org.pl/aktualnosci/zespol-problemowy-ds-rozwoju-dialogu-spolecznego-rds

O programie "Za życiem" w MRPiPS
Program obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach
dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej,
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, usług wspierających i
rehabilitacyjnych, pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym
mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,8522,o-programie-za-zyciem-wmrpips.html

12 stycznia 2017
Wiceminister Banaś: Prace nad utworzeniem KAS przebiegają zgodnie z
planem
Prace nad utworzeniem KAS przebiegają zgodnie z planem, projekty wszystkich
potrzebnych rozporządzeń zostały przesłane do uzgodnień międzyresortowych zapewnił w czwartek dziennikarzy wiceminister finansów, szef Krajowej
Administracji Skarbowej Marian Banaś.
Mamy już opracowane i przygotowane struktury organizacyjne na poziomie
centralnym, regionalnym i terenowym (...). Mamy opracowane wszystkie
rozporządzenia związane z wdrożeniem tej ustawy.

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/inflacja-w-grudniu-2016-wyniosla-0-8-proc-danegus/ykwpm5

15 stycznia 2017
Przewozy Regionalne z pierwszym w historii zyskiem finansowym
Przewozy Regionalne z pierwszym w historii zyskiem finansowym. Prezes spółki
Krzysztof Mamiński poinformował, że zarobiła ona w zeszłym roku na działalności
gospodarczej 50 milionów złotych.
W 2016 roku wzrosła także o 4 miliony liczba przewożonych pasażerów. Prezes
podkreślił, że jest to efekt poprawy oferty przewozowej.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/przewozy-regionalne-z-pierwszym-w-historii-zyskiemfinansowym/6l9j28

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1010012,prace-nad-utworzeniem-kas-przebiegajazgodnie-z-planem.html
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