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urbanistyczno-budowlany. Kolejnym punktem posiedzenia była informacja o
współdziałaniu Resortu z partnerami społecznymi we wdrażaniu ustawy o
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w sektorze budownictwa i gospodarowania
nieruchomościami.
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Rząd: 4 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka z upośledzeniem lub nieuleczalną
chorobą
Wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 4 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka z
upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą przewiduje projekt ustawy o wsparciu
kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem".
Projekt został w środę przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu. W czwartek ma
się nim zająć sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/4-tys-na-uposledzone-dziecko-jednorazoweswiadczenie-od-rzadu/wywflt
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http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,724,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawbudownictwa-i-gospodarki-komunalnej.html

Eurostat: bezrobocie w Polsce wyniosło we wrześniu 5,7 proc.
Bezrobocie we wrześniu w Polsce wyniosło 5,7 proc., wobec 5,9 proc. w sierpniu podaje Eurostat. W Unii Europejskiej stopa bezrobocia wyniosła 8,5 proc, spadając
z 9,2 proc. we wrześniu 2015 r. Polska znajduje się w europejskiej czołówce
krajów z najniższym bezrobociem, utrzymując się na 7. miejscu.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8352,eurostat-bezrobocie-wpolsce-wynioslo-we-wrzesniu-5-7-proc-.html
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Posiedzenie Zespołu RDS ds. usług publicznych
W dniu 3 listopada 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług
publicznych. Tematyka spotkania obejmowała: dyskusję nad projektami: ustawy –
Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,725,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslugpublicznych.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej
W dniu 3 listopada 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się
posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło założenia programu
„Mieszkanie Plus”. Resort infrastruktury przedstawił także projekt ustawy Kodeks

Porozumienie klimatyczne z Paryża wchodzi dzisiaj w życie
Uzgodnione w grudniu 2015 roku światowe porozumienie klimatyczne ma pomóc
utrzymać wzrost globalnych temperatur poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu z
epoką przedindustrialną. Do tej pory umowę ratyfikowały 94 kraje, które tym
samym zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-11-04/porozumienie-klimatyczne-z-paryzawchodzi-dzisiaj-w-zycie/

Zasiłek stały na nowych zasadach
Rada Ministrów 4 listopada 2016 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o
pomocy społecznej, który przewiduje bardziej korzystne warunki przyznawania
zasiłku osobom oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
lub o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,8365,zasilek-staly-na-nowychzasadach.html
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Debata trójstronna w TVP Info nt. projektu nowej ustawy o systemie oświaty.
Reforma edukacji, która wejdzie w życie we wrześniu 2017 r. zakłada likwidację
gimnazjów oraz przywrócenie 8-letniej podstawówki, 4-letnich liceów i obowiązek
szkolny dla 7-latków. ZNP grozi protestami, nauczyciele boją się, że wskutek
decyzji o likwidacji gimnazjów stracą pracę.
W Debacie trójstronnej, która odbyła się w dniu 5.11.2016 r. udział wzięli
przedstawiciele OPZZ, NSZZ „Solidarność”, ZRP i Konfederacji Lewiatan oraz
Wiceminister MEN.
http://vod.tvp.pl/27356179/05112016
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Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników
W dniu 7 listopada 2016 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się
posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.
Podczas spotkania przyjęto dwa wspólne stanowiska zespołu dotyczące obniżenia
obciążeń publicznoprawnych górnictwa węgla kamiennego oraz w sprawie
przyspieszenia prac nad wznowieniem wygasających koncesji wydobywczych
spółek węglowych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,726,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dsbezpieczenstwa-socjalnego-gornikow.html

Rozmowy ze związkami zawodowymi o zespole ds. statusu zawodowego
pracowników oświaty
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wraz z członkami kierownictwa MEN
spotkała się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z przedstawicielami
reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
Tematem poniedziałkowych rozmów było przedstawienie projektu zarządzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania zespołu do spraw statusu

zawodowego pracowników oświaty. Zespół, w skład którego będą wchodzić
przedstawiciele reprezentatywnych nauczycielskich związków zawodowych,
organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw działać będzie
przy Ministrze Edukacji Narodowej.
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rozmowy-ze-zwiazkami-zawodowymi-o-zespoleds-statusu-zawodowego-pracownikow-oswiaty.html#prettyPhoto

Spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy
Sekretarz stanu Stanisław Szwed wziął udział w spotkaniu z Głównym Inspektorem
Pracy, które odbyło się 7 listopada w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”.
Główny Inspektor Pracy Roman Giedroyć rozmawiał ze związkowcami o zmianach
w kodeksie pracy, w tym także o likwidacji syndromu pierwszej dniówki i wynikach
ostatnich kontroli PIP.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych,
reprezentanci służb bhp oraz społeczni inspektorzy pracy.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8362,spotkanie-z-glownyminspektorem-pracy.html
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze
oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i
górnicze oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii.
Wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego zagospodarowanie metanu
pozyskiwanego ze złoża węgla kamiennego w ramach likwidowanego zakładu
górniczego lub jego oznaczonej części – jest podstawowym celem
przeprowadzonej nowelizacji.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-ofunkcjonowaniu-gornictwa-wegla-kamiennego.html
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Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – dokumenty przedłożone
przez ministra edukacji narodowej.
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz
modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych. Przede wszystkim
wygaszone zostaną gimnazja, a funkcjonować zacznie 8-lenia szkoła podstawowa
i 4 letnie liceum ogólnokształcące. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku
szkolnego 2017/2018.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-prawo-oswiatowewraz-z-projektem-ustawy-przepisy.html

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy
otoczenia prawnego przedsiębiorców, przedłożony przez ministra rozwoju i
finansów.
Projekt ustawy zmieniający osiemnaście ustaw stanowi element pakietu ułatwień
dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem realizacji
„Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przyjętego przez rząd 16 lutego 2016 r.
Uproszczenie i poprawa warunków prawnych wykonywania działalności
gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki – jest
zasadniczym celem przygotowanej ustawy.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorychustaw-w-celu-poprawy-otoczenia-prawnego.html
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Emerytowani górnicy się niecierpliwią. Czekają na wypłatę deputatów
węglowych
W środę rządowy projekt dotyczący wypłaty dodatkowych świadczeń dla
emerytowanych górników miał trafić pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów. Związkowcy chcą, by ich żądania dotyczące wypłaty deputatów
węglowych też były w nim uwzględnione, i grożą protestami.

Batalia o wypłacanie deputatu węglowego dla wszystkich emerytowanych górników
z kasy państwa toczy się od kilku miesięcy. Górniczy związkowcy chcą, by to
świadczenie było płacone z budżetu państwa, a nie jak dotychczas z kas
poszczególnych spółek węglowych.
http://wyborcza.biz/biznes/1,147747,20954864,emerytowani-gornicy-sie-niecierpliwiaczekaja-na-wyplate-deputatow.html
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Zabezpieczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
Senat 4 listopada przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Dzięki zmianom
opiekunowie, którzy po śmierci podopiecznych stracą prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą
mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8367,zabezpieczenie-dla-opiekunaosoby-niepelnosprawnej.html
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Strona społeczna RDS, oprócz Solidarności, apeluje o wstrzymanie reformy
oświaty
Konfederacja, której prezydent Henryka Bochniarz przewodniczy od października
pracom RDS, oceniła, że liczne wątpliwości zgłaszane przez samorządy,
środowiska nauczycielskie, rodziców i uczniów powinny skłaniać rząd do refleksji
nad samą koncepcją przygotowań.
W piątek Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" zaapelowała
o pilne spotkanie z premier Beatą Szydło w sprawie reformy oświaty.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/strona-spoleczna-rds-oprocz-solidarnosci-apelujeo-wstrzymanie-reformy-oswiaty,39056.html
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Rząd chce zachęcić Polaków do odkładania na emerytury
Eksperci podkreślają, że Polacy będą zmuszeni w większym stopniu przejąć ciężar
oszczędzania na przyszłe emerytury, bo za kilka lat obecny system czekają
poważne problemy. Dlatego rząd planuje reformę, która zakłada zlikwidowanie
OFE i przeniesienie zgromadzonych w nich środków do III filaru oraz utworzenie
Pracowniczych Planów Kapitałowych, aby zachęcić Polaków do oszczędzania.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rzad-chce-zachecic-polakow-do-odkladania-naemerytury

Komisja finansów za utrzymaniem kwoty wolnej od podatku w obecnej
wysokości
Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w poniedziałek za
utrzymaniem w przyszłym roku kwoty wolnej od podatku w obecnej wysokości, ale
za złagodzeniem propozycji dotyczących opodatkowania Funduszy Inwestycyjnych
Zamkniętych.
Przepisy dotyczące kwoty wolnej oraz opodatkowania funduszy inwestycyjnych
zawarto w poselskim (PiS) projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/992794,komisja-finansow-za-utrzymaniem-kwotywolnej-od-podatku-w-obecnej-wysokosci.html
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