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wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych i działaniom
Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie poprawnego stosowania przepisów
ustawy.

WRZESIEŃ
1 września 2016 r.
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia
W dniu 31 sierpnia 2016 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się
posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, pod przewodnictwem
Pani Marii Jolanty Ochman – Współprzewodniczącej Zespołu ze strony
związkowej.
Przyjęty porządek spotkania, poza sprawami organizacyjnymi, obejmował dyskusję
na temat założeń reformy Narodowa Służba Zdrowia – Strategia zmian w systemie
ochrony zdrowia w Polsce.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,689,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawochrony-zdrowia.html

Pierwsza z konferencji konsultacyjnych projektu Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)
Tematem odbywającego się 31 sierpnia br. spotkania były Uwarunkowania i
kierunki rozwoju Polski w świetle „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele świata nauki, samorządów,
przedsiębiorców, administracji publicznej. Wiceminister finansów zaprezentował
uwarunkowania finansowania rozwoju kraju.
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/rozpoczely-sie-konferencje-konsultacyjneprojektu-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,690,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowienpublicznych.html

W Sejmie złożono projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, w skład którego wchodzi "Solidarność" oraz
inne organizacje społeczne, katolickie, pracownicze i pracodawców, złożył w piątek
w Sejmie obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele.
Projekt opracował NSZZ "Solidarność".
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-sejmie-zlozono-projekt-ustawyograniczajacej-handel-w-niedziele

5 września 2016 r.
Będzie nowy kodeks pracy
Powstała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, która ma opracować projekty ustaw
Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, które powołuje ten podmiot, weszło w życie 1
września 2016 r.
Do komisji zostanie powołanych 14 wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki
indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Kandydaci na członków Komisji
Kodyfikacyjnej są wskazywani przez organizacje związków zawodowych i
organizacje pracodawców, a także przez ministra właściwego do spraw pracy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/bedzie-nowy-kodeks-pracy

2 września 2016 r.
Posiedzenie Zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych
W dniu 2 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień
publicznych, które poświęcone było analizie funkcjonowania przepisów

6 września 2016 r.
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 6 września 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
Tematem spotkania był przesłany, przez MRPiPS do konsultacji społecznych,
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projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz
niektórych innych ustaw.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,692,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

Bezrobocie coraz niższe
Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu br. wyniosła 8,5 proc. – wynika z
szacunków Ministerstwa Rodziny. To spadek o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do
lipca br.
Stopa bezrobocia w sierpniu br. była o 1,4 punktu procentowego niższa niż w
sierpniu ub. roku (8,5 proc. w porównaniu do 9,9 proc.).
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8220,bezrobocie-coraz-nizsze.html

Wiceminister energii obiecuje górnikom miejsca pracy
Obecnie nie ma nowych miejsc pracy w górnictwie, ale górnicy, którzy zechcą
pozostać w branży, będą mieć swoje miejsca pracy – mówił w poniedziałek w
Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Dzięki obowiązującej tzw. ustawie górniczej, przekazanie kopalń do likwidacji w
SRK nie powoduje utraty pracy przez górników - osoby uprawnione korzystają z
finansowanych przez budżet państwa osłon socjalnych: urlopów górniczych i
jednorazowych odpraw pieniężnych. Ci, którzy nie mają uprawnień do urlopów,
znajdują pracę w innych kopalniach spółek węglowych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wiceminister-energii-obiecuje-gornikommiejsca-pracy

7 września 2016 r.
Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych
W dniu 7 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych pod przewodnictwem Henryka

Nakoniecznego. W spotkaniu udział wzięła Hanna Majszczyk – Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Finansów.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,691,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej
W dniu 7 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. projektu
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,693,posiedzenie-doraznego-zespolu-ds-projektuustawy-o-krajowej-administracji-skarbowej-oraz-projektu-ustawy-przepisy-wprowadzajace.html

8 września 2016 r.
Apel ZNP do minister edukacji
Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskuje o niezwłoczne zajęcie się
problemem nieprawidłowego stosowania w wielu szkołach publicznych w całej
Polsce, znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela dotyczących zadań i czasu
pracy nauczyciela.
Po ustawowej likwidacji tzw. godzin karcianych wszystkie zajęcia i czynności
nauczyciela wykonywane poza pensum w ramach 40-godzinnego czasu pracy nie
podlegają ewidencjonowaniu, a w ślad za tym, ilościowemu rozliczaniu przez
pracodawcę.
http://www.znp.edu.pl/element/2800/Apel_ZNP_do_minister_edukacji
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Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych
W dniu 8 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu
Społecznego.
 informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat
oceny organizacji i zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz
szczytu NATO,
 dyskusja na temat projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020.
http://www.rds.gov.pl/index.php/aktualnosci/item/417-posiedzenie-podzespoluproblemowego-ds-sluzb-mundurowych

MRPiPS: 500+ przysługuje dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej na
podstawie ustawy pomocy społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od samego początku stoi na
stanowisku, że dodatek wychowawczy w pieczy zastępczej przysługuje również na
dzieci, które otrzymują wsparcie na podstawie przepisów o pomocy społecznej.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,8229,mrpips-500-przyslugujedzieciom-umieszczonym-w-pieczy-zastepczej-na-podstawie-ustawy-pomocyspolecznej.html

Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego
Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 8 września w
MRPiPS.
Zebrani zapoznali się z rozporządzeniem MRPiPS w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów, dotyczących realizacji zadań publicznych.
Członkowie rady dyskutowali także na temat rozwoju dialogu obywatelskiego w
Polsce i przebiegiem prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu
żywności.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,8231,posiedzenie-radydzialalnosci-pozytku-publicznego.html

10 września 2016 r.
Debata Trójstronna w TVP Info
Debata Trójstronna w TVP Info na temat projektu budżetu na 2017 rok z udziałem
przedstawicieli: NSZZ „Solidarność”, BCC, Pracodawców RP.
http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-infodebata-trojstronna-10092016/26892960

12 września 2016 r.
Obywatelski projekt przygotowany przez ZNP
Przewiduje on zmianę przepisów w trzech ustawach: o systemie oświaty, o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Karcie Nauczyciela.
Pierwsze czytanie projektu zaplanowano na rozpoczynającym się we wtorek
posiedzeniu Sejmu. Pod projektem zebrano ponad 340 tys. podpisów.
Środki na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w szkołach mają pochodzić nie z
subwencji oświatowej, ale z dotacji celowej budżetu państwa - zakłada obywatelski
projekt przygotowany przez ZNP. Ponadto w dotacji mają być też środki na
wynagrodzenia nauczycieli przedszkolnych.
http://www.pulshr.pl/edukacja/wynagrodzenia-nauczycieli-finansowane-z-dotacji-celowejbudzetu-panstwa-projekt-znp-w-sejmie,37315.html

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych
W dniu 12 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług
publicznych pod przewodnictwem Sławomira Broniarza.
Strona związkowa postuluje o przywrócenie statusu nauczyciela pracownikom
pedagogicznym, zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 2004 r. w publicznych
placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,694,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslugpublicznych.html
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Sejmowa podkomisja zgłosiła poprawki do prezydenckiego projektu ustawy
ws. emerytur
Wprowadzenie niższego wieku emerytalnego od pierwszego października 2017
roku - zakłada poprawka zgłoszona w poniedziałek przez sejmową podkomisję,
która pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego
do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Podkomisja odrzuciła poprawkę, która zakładała, że przejście na emeryturę
wiązałoby się ze stażem pracy. Chodzi tu o postulat związków zawodowych, które
chcą wprowadzenie możliwości przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu
35 lat przez kobiety i 40 lat przez mężczyzn, traktując ten staż, jako osobną
przesłankę do uzyskania prawa do emerytury.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sejmowa-podkomisja-zglosila-poprawki-doprezydenckiego-projektu-ustawy-ws-emerytur

13 września 2016 r.
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 13 września 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
Tematem spotkania była nowelizacja ustawy o związkach zawodowych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,695,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827)
Rada Ministrów przyjęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827),
przedłożone przez ministra finansów.
Rząd popiera poselski projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej (KAS).
W ocenie rządu regulacja ta zagwarantuje skuteczne i sprawne wdrożenie
rozwiązań dotyczących KAS.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/stanowisko-wobec-poselskiegoprojektu-ustawy-przepisy-wprowadzajace-ustawe.html

Stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej (druk nr 826)
Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o Krajowej
Administracji Skarbowej (druk nr 826), przedłożone przez ministra finansów.
Rząd popiera poselski projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
Projekt poselski zakłada powołanie KAS w miejsce obecnie funkcjonujących:
administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, czy chodzi o
utworzenie administracji skonsolidowanej. KAS będzie podporządkowana
ministrowi finansów.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/stanowisko-wobec-poselskiegoprojektu-ustawy-o-krajowej-administracji.html

Minister Elżbieta Rafalska: Proponujemy żeby najniższa emerytura została
podniesiona do 1000 złotych
Minister Elżbieta Rafalska poinformowała o propozycji rządu dotyczącej
podwyższenia rent i emerytur od marca 2017 r. Zgodnie z decyzją rządu,
wysokość najniższej emerytury wzrośnie z 882,56 zł do 1000 zł. Również w KRUS
wprowadzona zostanie gwarancja najniższej emerytury i renty na poziomie 1000
zł.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/minister-elzbieta-rafalska-proponujemyzeby-najnizsza-emerytura-zostala.html

Premier B. Szydło: rozporządzenie ws. 2 tys. zł minimalnego wynagrodzenia
w 2017 r. podpisane
Od 1 stycznia 2017 roku minimalna płaca wyniesie 2000 zł; o podpisaniu
rozporządzenia rządu w tej sprawie poinformowała na Twitterze premier Beata
Szydło. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało pierwotnie
kwotę 1920 zł.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szydlo-rozporzadzenie-ws-2-tys-zlminimalnego-wynagrodzenia-w-2017-r-podpisane
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw,
przedłożony przez ministra zdrowia.
Najważniejsze proponowane zmiany:
 Finansowanie zakupu szczepionek z budżetu państwa
 Zwolnienie każdej osoby z ponoszenia kosztów świadczeń podstawowej
opieki zdrowotnej, gdy ich udzielono mimo braku możliwości
poświadczenia prawa do takich świadczeń
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-oswiadczeniach-opieki-zdrowotnej-7.html

Sejmowa komisja za utrzymaniem 7-miliardowego limitu wydatków na
górnictwo
Sejmowa komisja ds. energii i Skarbu Państwa odrzuciła we wtorek poprawki do
projektu nowelizacji ustawy górniczej, zmierzające do ograniczenia limitu środków
na restrukturyzację górnictwa z 7 mld zł do 4 mld zł oraz do przekazania zadań
Kompanii Węglowej innej spółce.
W obowiązującej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego górny
limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa wynosi 3 mld zł. W toku
prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy komisja przyjęła poselską
poprawkę zwiększającą limit do 7 mld zł.
http://gornictwo.wnp.pl/sejmowa-komisja-za-utrzymaniem-7-miliardowego-limitu-wydatkowna-gornictwo,280998_1_0_0.html

Rząd przyjął ulgi dla przedsiębiorstw energochłonnych
Rada Ministrów 13 września br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o
podatku akcyzowym, przedłożony przez ministra finansów. Po nowelizacji ustawy,
zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe do celów opałowych, jeśli

nadal będą chciały korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały mieć systemy
związane z ochroną środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej.
http://hutnictwo.wnp.pl/rzad-przyjal-ulgi-dla-przedsiebiorstwenergochlonnych,281033_1_0_0.html

14 września 2016 r.
Śląskie: Wojewódzka Rada Dialogu przyjmie Porozumienie na rzecz
zintegrowanej polityki rozwoju woj. Śląskiego
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS) w Katowicach przyjmie w 14
września Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju woj. śląskiego.
Porozumienie jako program rozwoju regionu – ma stać się częścią rządowej
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. planu Mateusza
Morawieckiego.
Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju woj. śląskiego to program
wszechstronnego rozwoju regionu, opierający się na trzech głównych kierunkach:
reindustrializacji, czyli odbudowie przemysłu, metropolizacji i rewitalizacji. Zostanie
on przyjęty w formie rekomendacji WRDS kierowanej do rządu.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/slaskie-rada-dialogu-przyjmie-porozumienie-narzecz-zintegrowanej-polityki-rozwoju-woj-slaskiego,37430.html

14 września 2016 r.
Minister Rafalska: będą zmiany w FUS, KRUS i systemie emerytalnym
mundurowych
MRPiPS zaproponuje zmiany w FUS, KRUS i systemie emerytalnym służb
mundurowych, by ujednolicić waloryzację świadczeń - poinformowała w środę
minister rodziny Elżbieta Rafalska. Dodała, że trwa przegląd, w którym oceniane
są wszystkie systemy emerytalne.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rafalska-beda-zmiany-w-fus-krus-i-systemieemerytalnym-mundurowych
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