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2 października 2016 r.
MRPiPS szykuje zmiany dot. 1 proc. podatku dla OPP
Organizacje pożytku publicznego, które nie złożyły w terminie sprawozdania,
jednak wykażą, że stało się tak nie ich winy, będą mogły zostać umieszczone w
wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku - przewiduje
projekt przygotowany przez MRPiPS.

Minimalna emerytura: Kobiety przebywające na wychowawczym przed 1999
r. będą mieć problemy, by dostać gwaranatowany 1000 zł
Taki może być efekt wprowadzenia nowych przepisów gwarantujących minimalną
emeryturę. A przecież tylko takie świadczenia w marcu 2017 r. zostaną
podniesione do kwoty tysiąca złotych. Zgodnie z rekomendacjami ZUS, po
zakończonym przeglądzie emerytalnym prawo do tego świadczenia będzie
uzależnione tylko od okresów składkowych – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla
mężczyzn.

http://praca.wnp.pl/mrpips-szykuje-zmiany-dot-1-proc-podatku-dla-opp,282399_1_0_0.html

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/980735,minimalna-emeryturaurlop-wychowawczy.html

Minister Rafalska: rząd nie wycofuje się z obniżenia wieku emerytalnego
– Rząd nie wycofuje się z obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65
lat dla mężczyzn. Ten próg przechodzenia na emeryturę zostanie przywrócony w
ostatnim kwartale 2017 roku – powiedziała w wywiadzie dla „Gazety Polskiej
Codziennie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

MF wstrzymuje podatek handlowy
Do końca roku sklepy nie muszą płacić nowej daniny – wynika z opublikowanego
przez Ministerstwo Finansów projektu rozporządzenia.

http://www.tysol.pl/a978-Minister-Rafalska-rzad-nie-wycofuje-sie-z-obnizenia-wiekuemerytalnego

3 października 2016 r.
Większe wydatki na górnictwo. Prezydent podpisał ustawę
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego, która przewiduje m.in. podniesienie limitu wydatków
budżetowych na lata 2015-2018 przeznaczonych na finansowanie likwidacji
kopalni i restrukturyzację zatrudnienia do 7 mld zł z 3 mld zł, podała Kancelaria
Prezydenta.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gornictwo-limity-wydatkow-nagornictwo,221,0,2164701.html

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/980682,mf-wstrzymuje-podatek-handlowy.html

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów receptą na resortowość
KERM wzmacnia pozycję Mateusza Morawieckiego, ale premier Szydło zostawiła
sobie możliwości wpływu na jego działania. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
ma zapewnić koordynację działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach
gospodarczych i rozwojowych.
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/980715,komitet-ekonomiczny-rady-ministrowmorawiecki-szydlo.html

Co daje porozumienie między JSW-SRK a stroną społeczną?
Porozumienie zabezpiecza pracowników gwarantując wypłatę świadczeń
socjalnych wynikających z obowiązującego w JSW Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę Barbórki.
http://gornictwo.wnp.pl/co-daje-porozumienie-miedzy-jsw-srk-a-stronaspoleczna,282442_1_0_0.html
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Posiedzenie Zespołu RDS ds. ubezpieczeń społecznych
W dniu 3 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
ubezpieczeń społecznych. Głównym tematem spotkania był projekt ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych ustaw.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,709,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-ubezpieczen-spolecznych.html

Resort rozwoju kończy ze starymi piecami węglowymi
Ministerstwo Rozwoju przygotowało rozporządzenie w sprawie wymagań
jakościowych dla kotłów na paliwo stałe - czytamy w "Gazecie Wyborczej". Będzie
zakaz sprzedaży przestarzałych pieców węglowych.
http://gornictwo.wnp.pl/resort-rozwoju-konczy-ze-starymi-piecamiweglowymi,282411_1_0_0.html

We wtorek o przyszłości MSP i nadzoru nad spółkami
We wtorek po posiedzeniu Rady Ministrów odbędzie się konferencja prasowa
dotycząca przyszłości Ministerstwa Skarbu Państwa i nadzoru nad spółkami poinformował w poniedziałek PAP rzecznik rządu Marcin Bochenek.
http://finanse.wnp.pl/we-wtorek-o-przyszlosci-msp-i-nadzoru-nadspolkami,282480_1_0_0.html

4 października 2016 r.
Restrukturyzować górnictwo bez likwidowania kopalń. Da się?
W środowisku górniczym postuluje się od dawna wprowadzenie działań
systemowych wobec górnictwa. Natomiast wszelkie plany w zakresie likwidacji
nierentownych kopalń napotykają opór.
http://gornictwo.wnp.pl/restrukturyzowac-gornictwo-bez-likwidowania-kopaln-dasie,282493_1_0_0.html

Sejm: projekt dot. ulg w akcyzie dla zakładów energochłonnych - do komisji
Projekt nowelizacji ustawy o akcyzie dotyczący ulg podatkowych dla zakładów
energochłonnych, które wprowadziły np. odpowiednie systemy chroniące
środowisko, trafi do komisji finansów publicznych - zdecydował we wtorek Sejm.
We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji
ustawy o podatku akcyzowym.
http://energetyka.wnp.pl/sejm-projekt-dot-ulg-w-akcyzie-dla-zakladow-energochlonnych-dokomisji,282583_1_0_0.html

Obradował Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej
W dniu 4 października Obradował Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jest organem pomocniczym Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Stanowi instytucjonalizację dialogu
obywatelskiego w dziedzinie ekonomii społecznej, umożliwiając tworzenie
rozwiązań w sposób partycypacyjny, w porozumieniu z teoretykami i praktykami,
reprezentującymi administrację rządową i samorządową, sektor ekonomii
społecznej, środowiska naukowe, partnerów społecznych, instytucje finansowe.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,8291,obradowal-krajowy-komitetrozwoju-ekonomii-spolecznej.html

Sejm: komisja przyjęła poprawki do projektu ustawy dot. potrąceń z rent i
emerytur
75 proc. kwoty najniższych emerytur ma być wolna od potrąceń - sejmowa komisja
polityki społecznej i rodziny przyjęła we wtorek poprawki do projektu ustawy, która
dotyczy potrąceń od rent i emerytur. "To kompromis między wierzycielami a
zadłużonymi" - oceniła posłanka PiS Barbra Bartuś.
Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zajęła się we wtorek projektem
ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sejm-komisja-przyjela-poprawki-do-projektuustawy-dot-potracen-z-rent-i-emerytur
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Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy
budżetowej na rok 2017
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących
realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (tzw. ustawa okołobudżetowa),
przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-szczegolnychrozwiazaniach-sluzacych-realizacji-ustawy-0.html

Posiedzenie Rady Rynku Pracy
Rada Rynku Pracy zebrała się 5 października w CPS „Dialog".
Członkowie Rady omawiali plany finansowe Funduszu Pracy i Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2017 rok. Dyskutowali m.in. o
wyzwaniach, związanych z aktywizacją długotrwale pozbawionych pracy oraz
bezrobotnych w wieku 50+.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,8295,rada-rynku-pracy.html

5 października 2016 r.
Większość klubów za dalszymi pracami nad projektem dot. handlu w
niedzielę
Większość klubów opowiedziała się we wtorek za dalszymi pracami w Sejmie nad
obywatelskim projektem dot. handlu w niedzielę. Nowoczesna domaga się jego
odrzucenia. Sejm podejmie decyzję w tej sprawie w głosowaniu. Resort pracy ma
rekomendować projekt rządowi.
We wtorek wieczorem w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego
projektu ograniczającego handel w niedziele.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wiekszosc-klubow-za-dalszymi-pracami-nadprojektem-dot-handlu-w-niedziele

SN: składka na FEP od zatrudnionych w ciężkich warunkach niezależnie od
wymiaru czasu pracy
Pracodawcy muszą płacić składki na Fundusz Emerytur Pomostowych również za
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze, którzy pracują na niepełnym etacie.
Tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 28 września 2016 r.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sn-skladka-na-fep-od-zatrudnionych-wciezkich-warunkach-niezaleznie-od-wymiaru-czasu-pracy

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków
Restrukturyzacji Hutnictwa
W dniu 5 października 2016 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu
Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, na którym
omawiano problemy zawarte w "Uchwale nr 8 pracowników i pracodawców Rady
Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie problemów
funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na
poprawę konkurencyjności sektora stalowego.
6 października 2016 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,710,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-dsspolecznych-warunkow-restrukturyzacji-hutnictwa.html

Posiedzenie Zespołu RDS ds. usług publicznych
W dniu 6 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
usług publicznych.
Tematem spotkania była dyskusja nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia w
sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,712,posiedzenie-zespolu-problemowegorady-dialogu-spolecznego-ds-uslug-publicznych.html
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Posiedzenie Zespołu doraźnego RDS ds. Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
W dniu 6 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie doraźnego Zespołu
problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zgodnie z
Uchwałą Nr 15 Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 września 2016 r., zadaniem
Zespołu jest podjęcie prac nad wspólną opinią strony pracowników i strony
pracodawców Rady do projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz
bieżące monitorowanie i ocena wdrażania.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,711,inauguracyjne-posiedzenie-doraznegozespolu-rds-ds-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju.html

Celniczki walczą o mundurowe emerytury
Celniczki apelują do minister pracy o wsparcie ich starań o włączenie służby celnej
do systemu emerytur mundurowych. W środę złożyły w resorcie petycję, w której
domagają się wsparcia obywatelskiego projektu w tej sprawie, który od blisko roku
jest procedowany w Sejmie.

niedzielę, który po I czytaniu w Sejmie został skierowany do dalszych prac w
komisji sejmowej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,713,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy-.html

Opieka traktowana jak praca
Sejm znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
ustawę o świadczeniach przedemerytalnych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami
osoby, które utraciły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków
opiekuńczych, pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą
niepełnosprawną, zyskają po jej śmierci prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub
świadczenia przedemerytalnego.
Ustawa trafiła do Senatu. Ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,8298,opieka-traktowana-jakpraca.html

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/celniczki-walcza-o-mundurowe-emerytury

We wrześniu znów niższe bezrobocie
Wrzesień to kolejny miesiąc, w którym mamy do czynienia ze spadkiem stopy
bezrobocia. Według szacunków MRPiPS wyniosła ona 8,4%, czyli o 0,1 pkt. proc.
mniej niż w sierpniu. Poziom stopy bezrobocia we wrześniu br. był o 1,3 punktu
procentowego niższy niż we wrześniu ub. roku. Identyczny wskaźnik bezrobocia
rejestrowanego zanotowano w czerwcu 1991 r., a więc 25 lat temu.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8297,we-wrzesniu-znow-nizszebezrobocie.html

7 października 2016 r.
Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy
W dniu 7 października 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
Dyskutowano na temat obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w

11 października 2016 r.
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce rozmów z premier Szydło
We wtorek, 11 października Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) wnioskuje
do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło o spotkanie w najbliższy poniedziałek.
Członkowie Prezydium Zarządu Głównego ZNP żądają wspólnego omówienia
sytuacji w oświacie w związku z likwidacją gimnazjów.
http://wiadomosci.com/zwiazek-nauczycielstwa-polskiego-chce-rozmow-z-premier-szydlo/

Prestiżowe szkolnictwo zawodowe, dostosowane do współczesnego rynku
pracy
11 października gościliśmy w Lewiatanie Minister Annę Zalewską, Minister Teresę
Wargocką oraz przedstawicieli pracodawców. Rozmawialiśmy o reformie oświaty
proponowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Głównym celem spotkania było omówienie płaszczyzn współpracy pomiędzy
rządem i pracodawcami w zakresie odbudowy szkolnictwa zawodowego, jego
prestiżu oraz prestiżu nauczyciela szkoły zawodowej. Na rynku pracy brakuje
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fachowców, dysponujących poszukiwanymi przez pracodawców kwalifikacjami, a
deprecjonowanie edukacji zawodowej poczyniło wiele szkód.
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2016/1/prestizowe_szkolnictwo_zawodowe_dost
osowane_do_wspolczesnego_rynku_pracy

12 października 2016 r.
Dofinansowanie dla uczelni medycznych kształcących pielęgniarki oraz na
dialog społeczny w ochronie zdrowia
Dofinansowanie unijne dla projektów uczelni medycznych kształcących pielęgniarki
- łączna wartość wsparcia dla wybranych w naborze beneficjentów z Programu
Wiedza Edukacja Rozwój to ponad 30 mln zł.
Podpisano umowy o dofinansowanie na dialog społeczny w ochronie zdrowia wyłonieni beneficjenci otrzymają łącznie ponad 5 mln zł dofinansowania ze
środków unijnych Programu Wiedza Edukacja i Rozwój.
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/dofinansowanie-dla-uczelni-medycznych-ksztalcacychpielegniarki-oraz-na-dialog-spoleczny-w-ochronie-zdrowia/

projekt dużej nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym w tym
tygodniu trafi do konsultacji społecznych.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/gotowy-projekt-zmian-w-ustawie-oratownictwie-medycznym.html

RPO: tydzień to za mało, by odwołać się do sądu pracy
Projekt zmian w Kodeksie pracy przewiduje wydłużenie o dwa tygodnie czasu, w
którym pracownik może odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy. Zamiast 7
dni miałyby to być 21 dni.
Projekt wprowadzający tę zmianę do Kodeksu pracy został opracowany przez
Radę Dialogu Społecznego. W przyszłym tygodniu zajmie się ona nim posiedzeniu
plenarnym.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rpo-tydzien-to-za-malo-by-odwolac-sie-dosadu-pracy

14 października 2016 r.
OPZZ przeciw zakazowi handlu w niedzielę
Od projektu "Solidarności", która chce w niedzielę zamknąć sklepy na cztery
spusty, odcina się Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.
"Solidarność" patronuje projektowi wprowadzającemu ograniczenia w handlu w
niedzielę. Ów projekt trafił do Sejmu jako obywatelski - związek zebrał pod nim
podpisy ponad pół miliona osób. Według projektu sklepy byłyby w niedzielę
zamknięte poza jasno wskazanymi wyjątkami.
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/opzz-przeciw-zakazowi-handlu-w-niedziele/v5pfm3

Gotowy projekt zmian w ustawie o ratownictwie medycznym
Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa spotkała się w czwartek
z ratownikami medycznymi w szpitalu w Staszowie (woj. świętokrzyskie). Przy tej
okazji, towarzyszący jej wiceminister zdrowia, Marek Tombarkiewicz ogłosił, że
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