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15 września 2016 r.
Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego
W dniu 15 września 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego.
Między innymi przedstawiono informację dotycząca projektu ustawy budżetowej na
2017 r. oraz informację na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,697,posiedzenie-plenarne-rady-dialoguspolecznego.html

Nowa Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy
W dniu 15 września 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani
Elżbieta Rafalska, wręczyła akty powołania członkom Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Pracy. Przewodniczącym Komisji został prof. Marcin Zieleniecki –
Podsekretarz Stanu w MRPiPS.
Podstawowym celem Komisji będzie stworzenie dwóch odrębnych kodeksów
pracy: indywidualnego i zbiorowego. Nowa Komisja w swoich pracach będzie
wykorzystywała projekty wypracowane przez swoją poprzedniczkę.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,696,nowa-komisja-kodyfikacyjna-prawa-pracy.html

16 września 2016 r.
Posiedzenie Zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego
W dniu 16 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu
społecznego.
Członkowie Zespołu przedyskutowali wnioski:
 w sprawie przedłożenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego propozycji
wprowadzenia w szkołach ponadgimnazjalnych rozszerzenia podstawy

programowej o problemy pracy ludzkiej oraz utworzenia Narodowego
Programu Badań nad Pracą;
w sprawie wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Szkolnictwa Wyższego i Nauki planów nauczania tematyki związanej z
dialogiem społecznym, partnerami społecznymi i zakresem ich działania oraz
prawem pracy.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,699,posiedzienie-zespolu-ds-rozwoju-dialoguspolecznego.html

19 września 2016 r.
KE żąda zawieszenia podatku handlowego w Polsce
KE wszczyna procedurę o naruszenie prawa UE przez Polskę w związku z
podatkiem handlowym. Zdaniem Brukseli jego konstrukcja może faworyzować
mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną.
Komisja Europejska wydała także nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia
przepisów o podatku handlowym.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/podatek-handlowy-ke-zada-zawieszeniadaniny/q7y31r

20 września 2016 r.
Premier Beata Szydło spotkała się z protestującymi przedstawicielami NSZZ
„Solidarność”
Ustaliliśmy harmonogram spotkań i konsultacji dotyczących projektów ustaw, które
w tej chwili przygotowuje resort. Czekamy na opinie "Solidarności" w sprawie tych
projektów – poinformowała premier po spotkaniu z przedstawicielami NSZZ
„Solidarność” w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".
Po latach zaniedbań, system służby zdrowia musi zostać naprawiony - mówiła
Premier Beata Szydło.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-spotkala-sie-zprotestujacymi-przedstawicielami-nszz.html
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Likwidacja trwale nierentownych kopalń ewidentną pomocą dla górnictwa?
Przed nami gorące dyskusje i spory dotyczące przekazywania określonych
aktywów do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Przedstawiciele strony społecznej
woleliby, żeby w „problematycznych kopalniach” wdrażać programy naprawcze,
bowiem ich zdaniem likwidacja kopalni może być tylko w przypadku wyczerpania
złoża.
http://gornictwo.wnp.pl/likwidacja-trwale-nierentownych-kopaln-ewidentna-pomoca-dlagornictwa,281465_1_0_0.html

21 września 2016 r.
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej
W dniu 21 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.
Branży Energetycznej, na którym omawiano:
politykę energetyczną Polski,
standardy w branży energetycznej, dialog społeczny w Grupach kapitałowych i
firmach branży energetycznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,702,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzyenergetycznej.html

Policjanci walczą o podwyżki. Będą większe uposażenia już od 2017?
Służby mundurowe domagają się od rządu pilnego przyjęcia ustawy
modernizacyjnej, sankcjonującej systematyczne podnoszenie uposażenia do 2020 r.
Do końca września powinna zapaść decyzja dotycząca uchwalenia „Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Ochrony Rządu w latach 2017–2020”.

Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy
W dniu 21 września 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
Dyskutowano o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/977334,policjanci-walcza-opodwyzki-uposazen-od-2017.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,701,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy
W dniu 20 września 2016 r. na posiedzeniu sejmowej Rady Ochrony Pracy
dyskutowano nt. możliwości wsparcia pracodawców dążących do poprawy
bezpieczeństwa pracy za pomocą programów prewencyjnych Państwowej
Inspekcji Pracy.
Programy prewencyjne opierają się na współdziałaniu pracodawców i inspektorów
pracy w zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa pracy w zakładach, poprzez
diagnozowanie i eliminowanie nieprawidłowości lub ograniczenie zagrożeń
zawodowych do poziomu akceptowalnego. Poprzez działania edukacyjne i
informacyjne oraz doradztwo prowadzone bezpośrednio w zakładach pracy PIP
umożliwia pracodawcom poprawę warunków bezpieczeństwa pracy i samodzielne
sprawdzenie stopnia przestrzegania prawa.

Wkrótce zespolenie projektów ustaw o deputacie węglowym: rządowego i
obywatelskiego
W ostatnich miesiącach tego roku rządowy projekt ustawy o deputacie węglowym
dla emerytów górniczych ma zostać zespolony w Sejmie z projektem
obywatelskim.
Deputat węglowy, czyli uprawnienie do określonej ilości bezpłatnego węgla
rocznie, to bardzo stare uprawnienie górnicze, przysługujące tradycyjnie zarówno
pracownikom jak i emerytom czy rencistom górniczym. Wynika z układów
zbiorowych pracy lub porozumień wewnątrz spółek.
http://gornictwo.wnp.pl/wkrotce-zespolenie-projektow-ust-o-deputacie-weglowymrzadowego-i-obywatelskiego,281642_1_0_0.html

http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rada-ochrony-pracy-o-programachprewencyjnych
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Nowelizacja ustawy górniczej w Senacie
Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego m.in. zwiększa
górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa z 3 do 7 mld zł,
porządkuje też zasady wykorzystania środków przeznaczonych na działania
restrukturyzacyjne, m.in. na osłony socjalne dla odchodzących z pracy górników.
http://gornictwo.wnp.pl/nowelizacja-ustawy-gorniczej-w-senacie-glosowanie-wczwartek,281646_1_0_0.html

Nadzwyczajne posiedzenie ws. porozumienia klimatycznego
Unia Europejska zwołuje na 30 września nadzwyczajne posiedzenie ministrów
środowiska, by spróbować osiągnąć zgodę ws. ratyfikacji porozumienia
klimatycznego zawartego w ub.r. w Paryżu. Porozumienie klimatyczne z Paryża
wejdzie w życie 30 dni po tym, gdy przekroczony zostanie próg zdeponowanych
ratyfikacji przez 55 krajów odpowiadających za co najmniej 55 proc. światowych
emisji.

Stopa bezrobocia w sierpniu – 8,5 proc.
Poziom stopy bezrobocia rejestrowanego w sierpniu podał w piątek Główny Urząd
Statystyczny. Zarejestrowanych bezrobotnych było o 1,1 proc. mniej niż w lipcu,
kiedy bezrobocie wyniosło 8,6 proc.
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-09-23/stopa-bezrobocia-w-sierpniu-85-proc/

24 września 2016 r.
Debata Trójstronna w TVP info nt. projektu ustawy obniżającej wiek
emerytalny
W dniu 24.09.2016 r., z udziałem przedstawicieli: NSZZ „Solidarność”, OPZZ,
Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan oraz strony rządowej odbyła się debata
trójstronna na temat prezydenckiego projektu ustawy obniżającej wiek emerytalny.
https://www.youtube.com/watch?v=KdxNSrNRjPw

26 września 2016 r.

http://www.nettg.pl/news/137861/nadzwyczajnie-ws-porozumienia-klimatycznego

23 września 2016 r.
Rozpoczęły się prace nad nowym kodeksem
23 września 2016 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Posiedzenie prowadził prof. Marcin Zieleniecki,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Przewodniczący Komisji.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy na pierwszym posiedzeniu Komisja, spośród
swojego składu, wybrała: Zespół do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks
pracy oraz Zespół do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks zbiorowego
prawa pracy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rozpoczely-sie-prace-nad-nowym-kodeksem

Posiedzenie Doraźnego Zespołu RDS ds. zamówień publicznych
W dniu 26 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień
publicznych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,703,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowienpublicznych.html

25-lecie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych
Będziemy chronić równowagę między zamkniętym i otwartym rynkiem pracy –
uważa minister Rafalska.
Minister Elżbieta Rafalska w kontekście pomocy udzielanej przez państwo
rodzinom z osobami niepełnosprawnym nadmieniła, że w ustawie o wspieraniu
rodziny w wychowaniu dzieci zapewniono podwyższone o 50 proc. kryterium
dochodowe, dzięki czemu już 225 tys. takich rodzin otrzymuje wsparcie. Dodała
także, iż trwają prace nad wypracowaniem modelu, który zniweluje dysproporcje w
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świadczeniach przeznaczonych dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych
i dzieci.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,8266,25-lecie-systemu-wsparciaosob-niepelnosprawnych.html

Minister Rafalska: w listopadzie przedstawimy wnioski z przeglądu
emerytalnego
W listopadzie przedstawimy Radzie Ministrów rekomendacje z trwającego
przeglądu emerytalnego - powiedziała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.
Dodała, że w resorcie toczą się prace nad systemem waloryzacji rent i emerytur.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rafalska-w-listopadzie-przedstawimy-wnioski-zprzegladu-emerytalnego-1

Jednolity podatek ma obowiązywać od stycznia 2018 r.; stawki poznamy za
miesiąc
Jest kierunkowa decyzja polityczna, że będzie wprowadzona jednolita danina,
łącząca PIT oraz składki na ZUS i NFZ - powiedział PAP szef Komitetu Stałego
Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Potwierdził, że przepisy te mają zacząć
obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
Latem w rozmowie z PAP szef KSRM tłumaczył, że reforma ma trzy cele: "Po
pierwsze zlikwidować degresywność. Po drugie wprowadzić kwotę wolną od
podatku. Po trzecie ujednolicić, uprościć podatek, równocześnie obniżając
obciążenia działalności gospodarczej".

Posiedzenie WRDS w Katowicach
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach zwróci się do krajowej
Rady Dialogu Społecznego o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia dotyczącego
sytuacji w kopalni Makoszowy – uzgodniono podczas obrad WRDS, które odbyły
się 26 września.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/regiony/item/14042-wniosek-do-rdso-zwolanie-posiedzenia-w-sprawie-makoszow

27 września 2016 r.
Gwarancja na roszczenia albo wypis z rejestru agencji pracy tymczasowej
Oferta usług pracy tymczasowej będzie wymagała zabezpieczeń finansowych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gwarancja-na-roszczenia-albo-wypis-z-rejestruagencji-pracy-tymczasowej

Prezydent: zadaniem władz jest zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
Zadaniem władz jest dzisiaj dążenie do tego, by podnieść jakość życia w naszym
kraju; to jest sprawa absolutnie podstawowa - mówił we wtorek w Strzelcach
Opolskich prezydent Andrzej Duda. Drugą kwestią "niezwykle Polsce potrzebną",
jest zdynamizowanie rozwoju gospodarczego Polski, ułatwienie polskim
przedsiębiorcom funkcjonowania, zaproszenie także do nas inwestorów z
zagranicy i generalnie poprawienie warunków inwestowania w Polsce.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jednolity-podatek-ma-obowiazywac-odstycznia-2018-r-stawki-poznamy-za-miesiac

http://praca.wnp.pl/prezydent-zadaniem-wladz-jest-zdynamizowanie-rozwojugospodarczego,282048_1_0_0.html

Wspólny głos polskich i niemieckich związków zawodowych
Podpisanie wspólnego listu przez polskie i niemieckie związki zawodowe w
sprawie stosowania niemieckich stawek minimalnych przez przedsiębiorców z
sektora transportu drogowego, stanowiło ważny punkt podczas VII PolskoNiemieckiego Forum Związków Zawodowych, które odbywały się w Gdańsku.

Podlaskie: 25 mln zł na kompetencje potrzebne na rynku pracy
Na naukę języków obcych, matematyki, informatyki, wyposażenie pracowni czy
podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli przeznaczono w Podlaskiem 25 mln zł z
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ruszył konkurs na
najlepsze projekty.

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/14041-minimalna-nawetprzy-tranzycie-wspolny-glos-polskich-i-niemieckich-zwiazkow-zawodowych

http://praca.wnp.pl/podlaskie-25-mln-zl-na-kompetencje-potrzebne-na-rynkupracy,282024_1_0_0.html
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Rozmowy ministra zdrowia ze związkowcami bez rezultatów
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ocenił, że jego wtorkowe spotkanie z
przedstawicielami Porozumienia Zawodów Medycznych było dobre, obie strony
wymieniły poglądy na szereg problemów. Związkowcy po wyjściu z rozmów nie
kryli zawodu, chcą spotkania z premier Beatą Szydło.

MRPiPS rozpoczyna spotkania w regionach nt. polityki społecznej
MRPiPS rozpoczyna spotkania regionalne na temat polityki społecznej poinformowała w środę szefowa resortu Elżbieta Rafalska. Chcemy wykorzystać
moment, kiedy do kieszeni polskich rodzin trafiły duże pieniądze z 500 plus, na
poprawę pracy służb społecznych - wyjaśniła.

http://www.wnp.pl/informacje/rozmowy-ministra-zdrowia-ze-zwiazkowcami-bezrezultatow,282067_1_0_0.html

http://praca.wnp.pl/mrpips-rozpoczyna-spotkania-w-regionach-nt-politykispolecznej,282097_1_0_0.html

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji Zawodowej powołanej przez Zespół
Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego
W dniu 27.09.2016 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji
Zawodowej powołanej przez Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego, podczas
którego omówiony został plan działania na najbliższy rok szkolno-akademicki.

Minister Radziwiłł: podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych już w
przyszłym roku
Minister zdrowia spotkał się w tym dniu w Centrum Partnerstwa społecznego Dialog ze związkowcami i pracodawcami. Tematem rozmowy były zmiany w
systemie wynagrodzenia pracowników służby zdrowia. Resort zdrowia pracuje nad
projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników podmiotów
leczniczych. Pierwsza transza zwiększonego wynagrodzenia dla pracowników
podmiotów leczniczych powinna być zagwarantowana już w przyszłym roku zapowiedział w środę minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,707,spotkanie-grupy-roboczej-ds-edukacjizawodowej.html

28 września 2016 r.
Minister Tchórzewski: konsolidacja producentów węgla energetycznego nie
jest przesądzona
Coraz częściej w środowisku górniczym można usłyszeć opinie, że niebawem nie
będzie komu wydobywać węgla, bo doświadczeni górnicy skorzystają z osłon
socjalnych. Czy tego typu obawy są uzasadnione?
http://praca.wnp.pl/tchorzewski-konsolidacja-producentow-wegla-energetycznego-nie-jestprzesadzona,282072_1_0_0.html

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych
Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach
2017-20, przedłożoną przez ministra finansów - poinformowało Centrum
Informacyjne Rządu.

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/radziwill-podwyzki-dla-pracownikow-podmiotowleczniczych-juz-w-przyszlym-roku/bp733f

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.
Nadzwyczajne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia,
odbyło się w dniu 28 września 2016 r. w CPS „Dialog”.
Posiedzenie poświęcone było zmodyfikowanej propozycji regulacji określającej
sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,706,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawochrony-zdrowia-.html

http://finanse.wnp.pl/rzad-przyjal-strategie-zarzadzania-dlugiem-sektora-finansowpublicznych,282163_1_0_0.html
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Rozwój energetyki jednym z pierwszych zadań dla nowego komitetu w
rządzie
Problemy polskiej energetyki to jedno z pierwszych zadań, jakie zostaną
postawione przed Komitetem Ekonomicznym Rady Ministrów - zapowiedziała w
środę na konferencji po posiedzeniu rządu premier Beata Szydło.
http://energetyka.wnp.pl/rozwoj-energetyki-jednym-z-pierwszych-zadan-dla-nowegokomitetu-w-rzadzie,282156_1_0_0.html

Resort energii zanalizuje obciążenia podatkowe górnictwa. Będą zmiany?
W Ministerstwie Energii powstaje zespół, który będzie miał przeanalizować politykę
fiskalną wobec górnictwa węgla kamiennego.
http://gornictwo.wnp.pl/resort-energii-zanalizuje-obciazenia-podatkowe-gornictwa-bedazmiany,282122_1_0_0.html

Premier Szydło: powstanie agencja nadzorująca spółki Skarbu Państwa
Premier Beata Szydło zapowiedziała stworzenie agencji sprawującej kontrolę nad
spółkami Skarbu Państwa. Jak dodała, agencją będzie kierował menadżer, który
ma m.in. ustanowić przejrzyste zasady wyłaniania kandydatów do rad
nadzorczych.
http://praca.wnp.pl/szydlo-powstanie-agencja-nadzorujaca-spolki-skarbupanstwa,282166_1_0_0.html

Projekt ustawy budżetowej na rok 2017
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożony
przez ministra finansów. Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez
rząd pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym
wspieraniu wzrostu gospodarczego.
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:
 wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6 proc.),
 średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3 proc.),
 nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
(5,0 proc.),




wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7 proc.),
wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.).

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok2017-0.html

Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 20172019
Rada Ministrów przyjęła trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie
cywilnej na lata 2017-2019, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej. Ustalono
trzyletni limit mianowań urzędników w służbie cywilnej: w 2017 r. – 280 osób, w
2018 r. – 350 osób, w 2019 r. – 420 osób.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/trzyletni-plan-limitu-mianowanurzednikow-w-sluzbie-cywilnej-na-lata-2017.html

29 września 2016 r.
Solidarność: górnictwo może być fabryką nie mającą problemów ze zbytem
Należy pomóc takim kopalniom, jak Sośnica, Krupiński czy Wujek-Śląsk,
wprowadzając odpowiednie rozwiązania systemowe - zaznacza w rozmowie z
portalem wnp.pl Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
http://gornictwo.wnp.pl/kolorz-solidarnosc-gornictwo-moze-byc-fabryka-nie-majacaproblemow-ze-zbytem,282180_1_0_0.html

30 września 2016 r.
Podkomisja przeciw poprawkom dot. gwarancji zatrudnienia w administracji
skarbowej
Specjalna podkomisja pracująca nad przepisami o Krajowej Administracji
Skarbowej nie przyjęła w czwartek poprawek, które - zdaniem celników gwarantowałyby funkcjonariuszom, pracownikom skarbówki i celnikom
zatrudnienie w administracji skarbowej.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/podkomisja-przeciw-poprawkom-dot-gwarancjizatrudnienia-w-administracji-skarbowej
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