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17 października 2016 r.
Projekt ustawy przewiduje restrykcyjny zakaz wszelkiego handlu w niedzielę
Sejm pracuje nad nowymi regulacjami dotyczącymi handlu w niedzielę. Projekt
ustawy przewiduje całkowity zakaz handlu w niedzielę we wszystkich obiektach, w
których prowadzona jest detaliczna i hurtowa sprzedaż towarów i wyrobów, czyli: w
sklepach, na stoiskach, straganach, w hurtowniach, składach węgla i materiałów
budowlanych, domach towarowych, domach wysyłkowych, biurach zbytu oraz
sklepach internetowych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/projekt-ustawy-przewiduje-restrykcyjny-zakazwszelkiego-handlu-w-niedziele

Posiedzenie Zespołu RDS ds. funduszy europejskich
W dniu 17 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy
europejskich Rady Dialogu Społecznego.
Podczas spotkania omówiono sprawę bezpośredniego budowania potencjału
partnerów społecznych w kontekście niedawnego posiedzenia Komitetu EFS w
Brukseli poświęconego m.in. capacity building – dzięki podjęciu przez kraje
członkowskie działań, które bezpośrednio będą budować potencjał partnerów
społecznych, poprzez ich szersze włączenie w działania merytoryczne na różnych
szczeblach wdrażania PO WER i innych programów operacyjnych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,718,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsfunduszy-europejskich.html

18 października 2016 r.
Reforma edukacji. Wnioski o wycofanie zmian
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano około 30 opinii do
projektów dwóch ustaw dotyczących zmiany struktury szkolnictwa w Polsce,

nadesłanych w ramach konsultacji publicznych. Część z nich zawiera wnioski o
odstąpienie od zmiany lub jej odroczenie.
http://fakty.interia.pl/polska/news-reforma-edukacji-wnioski-o-wycofaniezmian,nId,2292589http://fakty.interia.pl/polska/news-reforma-edukacji-wnioski-o-wycofaniezmian,nId,2292589

Rzecznik rządu: nie będzie podwyżek opłat za wodę
Nie będzie podwyżek opłat za wodę dla konsumentów i przedsiębiorców. Będą
obowiązywać opłaty takie jak w 2016 roku - poinformował PAP rzecznik rządu
Rafał Bochenek po posiedzeniu Rady Ministrów, na którym przyjęto m.in. projekt
Prawa wodnego.
Zgodnie z projektem ustawy, który trafił na wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów,
w zależności od wielkości aglomeracji, stawka opłat za wodę miała się wahać od
15 (w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców) do 40 groszy za metr sześcienny
wody powierzchniowej lub podziemnej.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/nie-bedzie-podwyzek-oplat-za-wode/bjxx95

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży
detalicznej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt nowelizacji
ustawy wstrzymuje czasowo funkcjonowanie podatku od sprzedaży detalicznej.
W projekcie nowelizacji zaproponowano, aby przepisy ustawy o sprzedaży
detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od l stycznia
2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży
detalicznej osiągniętych w okresie od września 2016 r. do grudnia 2017 r. Oznacza
to, że nastąpi wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy tego
podatku nie będą musieli składać deklaracji podatkowych o jego wysokości oraz
obliczać i wpłacać podatku na rachunek urzędu skarbowego do końca 2017 r.
Proponowany okres, w którym ustawa nie będą stosowana, pozwoli Komisji
Europejskiej wydać ostateczną decyzję w tej sprawie.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-opodatku-od-sprzedazy-detalicznej.html
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Rewolucja w ratownictwie. Karetki bez lekarzy, koniec prywatnych umów
Ministerstwo Zdrowia chce "upaństwowić" i zrewolucjonizować Państwowe
Ratownictwo Medyczne. Proponuje rezygnację z zawierania umów z prywatnymi
firmami. W karetkach mają dyżurować trzyosobowe zespoły ratownictwa, ale bez
lekarzy. Ratownicy będą mogli także wykorzystywać motocykle. Zmiany mają się
zacząć w 2018 r.

Rady Dialogu Społecznego. Prezydent Andrzej Duda podziękował szefowi
"Solidarności" Piotrowi Dudzie za pierwszy rok pracy Rady.

http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/panstwowe-ratownictwo-medyczne-koniec-z-konkurencjaprywatnych-firm,684952.html

Czy Bruksela zabije polską chemię?
W Brukseli i Strasburgu rusza rozgrywka, w której stawką jest przyszłość polskiej
branży chemicznej. Propozycję rozporządzenia, które ma uregulować zawartość
kadmu w nawozach fosforowych, Komisja Europejska zaprezentowała w marcu.
Teraz zajmą się nią Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, czyli organ,
w którym zasiadają przedstawiciele rządów państw członkowskich. Negocjacyjna
gra nad ostatecznym kształtem rozporządzenia właśnie się rozpoczyna.

Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna ogólnopolską akcję
protestacyjną
Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna od wtorku ogólnopolską akcję
protestacyjną pod hasłem "Nie dla chaosu w szkole". W ramach tej akcji związek
planuje zorganizowanie pikiety przed Sejmem w dniu pierwszego czytania projektu
ustawy Prawo oświatowe.
Planowane jest także zorganizowanie 19 listopada ogólnopolskiej manifestacji
pracowników oświaty w Warszawie.
http://praca.wnp.pl/zwiazek-nauczycielstwa-polskiego-rozpoczyna-ogolnopolska-akcjeprotestacyjna,283579_1_0_0.html

19 października 2016 r.
GUS: wzrost wynagrodzenia we wrześniu
Przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu wyniosło 4.217,96 zł, co oznacza,
że rok do roku wzrosło o 3,9 proc. - poinformował we wtorek Główny Urząd
Statystyczny.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-wzrost-wynagrodzenia-we-wrzesniu

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego
Roczna kadencja Piotra Dudy jako szefa RDS mija 22 października.
Przewodniczący Rady co roku zmieniają się - na przemian będą to reprezentanci
związków, pracodawców i rządu. Henryka Bochniarz będzie nową przewodniczącą

http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/bochniarz-nowa-szefowa-rady-dialoguspolecznego,18304726850

20 października 2016 r.

http://biznes.interia.pl/gieldy/news/czy-bruksela-zabije-polska-chemie-zamach-na-azotyto,2407467,1844

Wiceszef MRPiPS: do końca roku łatwiejsze składanie wniosków o
świadczenia online
Do końca roku chcemy ułatwić składanie drogą internetową, za pośrednictwem
profilu zaufanego, wniosków o pięć świadczeń: 500 plus, becikowego, świadczeń
rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego i Karty Dużej Rodziny - zapowiedział
wiceszef MRPiPS Bartosz Marczuk.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wiceszef-mrpips-do-konca-roku-latwiejszeskladanie-wnioskow-o-swiadczenia-online

Tylko posłowie PiS za projektem ustawy o KAS
Poprawki i wniosek o odrzucenie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej
złożono w czwartej podczas drugiego czytania poselskich projektów.
Bezwarunkowe poparcie dla planu konsolidacji administracji skarbowej
zadeklarowali tylko posłowie PiS.
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Ustawa o KAS ma skonsolidować obecną Służbę Celną i skarbową oraz urzędy
kontroli skarbowej. Zapowiadany przez Ministerstwo Finansów projekt wpłynął do
Sejmu na początku czerwca jako druk poselski.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/986312,tylko-pis-za-projektem-dotyczacym-kas.html

Komisja Kodyfikacyjna pracuje
Drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu ustawy - Kodeks zbiorowego
prawa pracy, działającego w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, odbyło
się 20 października 2016 r. Spotkanie prowadził prof. Jakub Stelina –
Przewodniczący Zespołu.
Na posiedzeniu omówiono problem systematyki nowego Kodeksu, w
szczególności kwestie zasadności włączania do nowej regulacji aktów z zakresu
szeroko rozumianego dialogu społecznego. Ustalono, że ostatecznie o
systematyce kodeksu przesądzi rozstrzygnięcie o zakresie podmiotowy i
przedmiotowym kodeksu.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5536,8332,komisja-kodyfikacyjnapracuje.html

24 października 2016 r.
Posiedzenie Zespołu RDS ds. usług publicznych
W dniu 24 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
usług publicznych.
Porządek obrad dotyczył przede projektów ustaw i rozporządzeń z obszaru
ochrony zdrowia.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,720,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslugpublicznych.html

WRDS o przyszłości Kopalni Krupiński
Podczas poniedziałkowych obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
(WRDS) w Katowicach minister informował, że walne zgromadzenie, podczas
którego akcjonariusze formalnie zatwierdzą przekazanie przynoszącej straty
kopalni do SRK, ma odbyć się do połowy listopada.
podczas obrad WRDS, minister Tchórzewski podkreślił, że brak decyzji walnego
zgromadzenia JSW w sprawie kopalni Krupiński do połowy listopada oznaczałby
niedotrzymanie warunków umowy restrukturyzacyjnej z bankami i ponowną groźbę
upadłości JSW.
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-10-25/ministerstwo-energii-kopalnia-krupinskitrafi-do-srk/

Spotkanie Ministra Energii ze związkowcami KHG
W poniedziałek minister energii Krzysztof Tchórzewski i jego zastępca Grzegorz
Tobiszowski spotkali się w Katowicach z zarządem i stroną społeczną holdingu.
Informacja o planowanych działaniach naprawczych ma być wkrótce przekazana
bankom, z którymi będzie negocjowana umowa restrukturyzacyjna.
Do uzyskania stabilności Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) nie wystarczy
dokapitalizowanie i porozumienie z bankami; potrzebne są też inne działania po
stronie spółki, m.in. w zakresie tempa restrukturyzacji i inwestycji - wynika z
informacji szefów resortu energii.
http://gornictwo.wnp.pl/tchorzewski-o-khw-dokapitalizowanie-nie-gwarantuje-pelnejstabilnosci-potrzebne-inne-dzialania,284089_1_0_0.html

25 października 2016 r.
Bezrobocie znów spadło. To najlepsze dane od 25 lat
Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 8,3 proc. wobec 8,4 proc. w sierpniu poinformował we wtorek GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach
pracy wyniosła 1 324,1 tys. wobec 1 346,9 tys. osób miesiąc wcześniej.
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/gus-stopa-bezrobocia-we-wrzesniu-wyniosla-8-3proc,686678.html
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Rewolucja podatkowa przesądzona.
Wprowadzenie jednolitego podatku, łączącego PIT oraz składki na ZUS i NFZ jest
przesądzone - potwierdził we wtorek rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak wskazał,
nie ma jednak jeszcze stanowiska rządu w tej sprawie.
W niedawnym wywiadzie dla PAP szef Stałego Komitetu Rady Ministrów,
odpowiedzialny za prace nad jedną daniną Henryk Kowalczyk zapowiadał, że
założenia jednolitego podatku, w tym planowana skala podatkowa będą
przedstawione do połowy listopada.
http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/bochenek-wprowadzenie-jednolitego-podatkuprzesadzone,686671.html

Od 2018 r. będzie jeden indywidualny rachunek wpłat do ZUS
Wszystkie wpłaty, do których otrzymywania uprawniony jest ZUS, będzie można
od 2018 r. wpłacać jednym przelewem, na jeden indywidualny rachunek płatnika
składek - przewiduje projekt, który skierowano we wtorek do konsultacji. Obecnie
każdy płatnik przesyła do ZUS cztery przelewy.
Numer nowego rachunku będzie nadawany przez ZUS i stanie się nowym
identyfikatorem płatnika składek. Projekt nakłada obowiązek wygenerowania
numerów rachunków do końca 2017 r.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/od-2018-r-bedzie-jeden-indywidualnyrachunek-wplat-do-zus

Projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach
2017-2020"
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
latach 2017-2020", przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Realizacja Programu umożliwi unowocześnienie wyposażenia i sprzętu oraz
budowę nowych i modernizację eksploatowanych obiektów. Wzmocni także

motywacyjny system uposażeń funkcjonariuszy oraz zapewni konkurencyjność
wynagrodzeń pracowników poprzez podwyżki.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-ustanowieniuprogramu-modernizacji-policji-strazy.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony
przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
1 marca 2017 r. nastąpi waloryzacja wszystkich emerytur i rent. Najniższe
emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną
podniesione do 1000 zł.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-oemeryturach-i-rentach-z-funduszu-4.html

27 października 2016 r.
Więcej zachęt do wspólnej aktywizacji długotrwale bezrobotnych
Programy dla długotrwale bezrobotnych będą mogły trwać nawet pół roku. Bez
prac społecznie użytecznych.
Z uwagi na małe zainteresowanie PAI resort rodziny planuje zmiany w przepisach
regulujących jego realizację. Jedną z nich jest rozszerzenie grupy docelowej
bezrobotnych, którzy mogą w nich uczestniczyć. Resort proponuje, aby do PAI
mogły być skierowane osoby korzystające z pomocy społecznej bez względu na
ustalony dla nich profil pomocy.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/987976,aktywizacja-dlugotrwale-bezrobotnych.html
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28 października 2016 r.
Prezes ZUS przekazała rządowi wyniki i wnioski z przeglądu emerytalnego
Wyniki przeglądu emerytalnego przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych i wnioski po tym przeglądzie - Biała Księga - zostały przekazane w
piątek do resortu rodziny i pracy - powiedziała prezes Zakładu prof. Gertruda
Uścińska.
Przegląd systemu emerytalnego dokonywany jest zgodnie z ustawą co trzy lata. N
zlecenie resortu ZUS prowadził go od czerwca do września.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prezes-zus-przekazala-rzadowi-wyniki-iwnioski-z-przegladu-emerytalnego

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

Strona 5

