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propozycję zawiera resortowy projekt rekomendacji rządu po przeglądzie systemu
emerytalnego.

16 listopada 2016

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mrpips-srodki-z-ofe-do-frd-i-zapis-na-kontachw-zus

Wiek emerytalny zostanie zmieniony. Sejm poparł prezydencki projekt
Sejm poparł prezydencki projekt ustawy obniżenia wieku emerytalnego od 1
października 2017 roku. Zgodnie ze zmianami kobiety będą przechodzić na
emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku lat 65.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,728,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowienpublicznych.html

Polska przeciw dyrektywie UE ws. delegowania pracowników
Planowana przez Komisję Europejską zmiana unijnej dyrektywy ws. pracowników
delegowanych uderzy w polskie firmy; nie ma zgody ze strony naszego państwa na
obecny kształt dyrektywy - mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej
Stanisław Szwed.
Zdaniem polskich władz nowelizacja - jeśli wejdzie w życie - będzie miała
negatywny wpływ na europejską konkurencyjność i funkcjonowanie rynku
wewnętrznego. Część ekspertów uważa, że po wprowadzeniu zmian polskie firmy
działające za granicą zostaną obciążone nowymi ograniczeniami, a ich usługi
staną się droższe niż te świadczone przez przedsiębiorstwa lokalne.
Przedstawiciele strony związkowej popierają z kolei dyrektywę.

17 listopada 2016

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/polska-przeciw-dyrektywie-ue-ws-delegowaniapracownikow

http://tvn24bis.pl/emerytury,84/wiek-emerytalny-bedzie-nizszy-decyzja-sejmu,692363.html

Posiedzenie zespołu doraźnego RDS ds. zamówień publicznych
W dniu 16 listopada 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień
publicznych.

Rekomendacje po przeglądzie emerytalnym - do konsultacji
Niższy wiek uzyskania świadczeń to nie koniec szykowanych zmian w
emeryturach. Do konsultacji międzyresortowych i społecznych resort rodziny i
pracy przekazał propozycję rekomendacji po przeglądzie emerytalnym. Dokument
powstał na podstawie zaleceń ZUS. Jeśli nawet tylko część propozycji Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych zostanie uwzględniona, to możemy spodziewać się
dużych zmian.
http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/zmiany-w-emeryturach-rzad-szykuje-kolejnarewolucje/zlcs5y

MRPiPS: środki z OFE do FRD i zapis na kontach w ZUS
Przekazanie reszty środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Fundusz
Rezerwy Demograficznej i zapisanie ich na indywidualnych kontach w ZUS - taką

19 listopada 2016
Rzecznik rządu: decyzja KE pomoże w odbudowie sektora górniczego
Komisja Europejska zatwierdziła 18 listopada br. przeznaczenie przez polski rząd
prawie 8 mld zł publicznych pieniędzy na zamykanie nierentownych kopalń.
Bruksela uznała, że plan przedstawiony przez Warszawę jest zgodny z unijnymi
zasadami pomocy państwa.
Program dla górnictwa obejmuje m.in. pomoc na pokrycie bieżących strat
produkcyjnych kopalń i "koszty nadzwyczajne". "Pomoc na pokrycie bieżących
strat została przeznaczona m.in. dla KWK Makoszowy przekazanej do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń w kwietniu 2015 r. Pomoc dla KWK Makoszowy będzie
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udzielana zgodnie z zaakceptowanym przez Komisję Europejską programem tylko
do końca 2016 r."
http://www.energetyka24.com/494260,rzecznik-rzadu-decyzja-ke-pomoze-w-odbudowiesektora-gorniczego

Zasiłek dla bezrobotnych 2017: Nowa grupa dostanie świadczenie
Do końca maja 2017 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie ulegnie zmianie.
Od stycznia o świadczenie będzie mogła się natomiast ubiegać nowa grupa
uprawnionych - byli opiekunowie niepełnosprawnych krewnych.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/992989,zasilek-dla-bezrobotnych-2017-opiekunowieniepelnosprawnych.html

Następnie przedstawiono i omówiono stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Gdańsku w sprawie stanu dialogu społecznego w firmach na
terenie województwa pomorskiego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,735,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsrozwoju-dialogu-spolecznego.html

23 listopada 2016
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
W dniu 23 listopada 2016 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu do Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,736,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawzeglugi-i-rybolowstwa-morskiego-.html

21 listopada 2016
Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
W dniu 21 listopada 2016 r. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się
posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem nowej
Przewodniczącej Rady Pani Henryki Bochniarz.
Podczas spotkania dyskutowano m. in. nad harmonogramem i programem prac
Rady na 2017 r. Dyskutowano także nad planowaną nowelizacją ustawy z dnia 24
lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,731,posiedzenie-prezydium-rady-dialoguspolecznego.html

22 listopada 2016
Posiedzenie Zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego
W dniu 22 listopada 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu
społecznego RDS.
W pierwszej części spotkania przeprowadzono wstępną dyskusję nad nowelizacją
ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego.

Posiedzenie Rady Rynku Pracy
Gośćmi posiedzenia Rady Rynku Pracy, które odbyło się 23 listopada w MRPiPS,
byli dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy
Pierwszą część posiedzenia poświęcono ustaleniu priorytetów podziału i planu
wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2017 r.
W drugiej części posiedzenia dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy z
Gdańska, Krakowa i Warszawy przedstawili prezentacje, oceniające
dotychczasowe rozwiązania oraz propozycje zmian w zakresie zlecania działań
aktywizacyjnych oraz wykorzystanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8402,dyrektorzy-wup-ow-na-radzierynku-pracy.html

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej
W dniu 23 listopada 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.
Branży Energetycznej. Dyskutowano na temat propozycji kosztów wymiany i
obsługi liczników do pomiaru energii elektrycznej. Poruszono sprawę przypadków
zawieszania przez pracodawców stosowanych w branży energetycznej
pracowniczych programów emerytalnych tworzonych z inicjatywy pracodawcy.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,734,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzyenergetycznej.html
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Akcjonariusze JSW zdecydują o losie Krupińskiego
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, we wtorek, 29 listopada, odbędzie się
nadzwyczajne walne zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jednym z
punktów znajdujących się w porządku obrad jest wyrażenie zgody na: „nieodpłatne
zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW SA, w postaci Kopalni Węgla
Kamiennego Krupiński, na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu, z
wykorzystaniem trybu przewidzianego w art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o
funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego”.
http://nettg.pl/news/139195/akcjonariusze-jsw-zdecyduja-o-losie-krupinskiego

24 listopada 2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Założono obniżenie emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom, określonych
stanowisk, formacji i instytucji (np. Służby Bezpieczeństwa), którzy pełnili służbę na
rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., a
także rent rodzinnych pobieranych po takich funkcjonariuszach.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-ozaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariusz-0.html

Rozważana jest specjalna ustawa lub jednorazowe świadczenie w wysokości 8-9
tys. zł na osobę w zamian za zrzeczenie się roszczeń do deputatu. Informację w tej
sprawie przekazał w piątek (25 listopada) w Katowicach wiceminister energii
Grzegorz Tobiszowski, zastrzegając, że nie zapadły jeszcze ostateczne ustalenia
w tej sprawie.
http://nettg.pl/news/139266/gornictwo-wiceminister-grzegorz-tobiszowski-o-deputatach-dlaemerytow-gorniczych

Umowa standstill KHW z bankami przedłużona do końca stycznia 2017 r.
Umowa Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) z obligatariuszami,
zawieszająca roszczenia i dająca czas na rozmowy o restrukturyzacji zadłużenia tzw. umowa standstill - została przedłużona o miesiąc, do końca stycznia 2017 r. –
poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/umowa-standstill-khw-z-bankami-przedluzonado-konca-stycznia-2017-r/4epj1z

Wiceminister Michałkiewicz: zatrudnianie osób niepełnosprawnych to
priorytet i wyzwanie
Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych to priorytet i wciąż wielkie
wyzwanie – podkreślił w Poznaniu wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej
Krzysztof Michałkiewicz. Obecnie w Polsce zatrudniona jest jedynie co czwarta
osoba z niepełnosprawnością.
Dodał, że podejmowane są już rozmowy zarówno przez PFRON (Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), jak i w imieniu Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – z ministerstwem nauki, i resortem edukacji,
by dostęp do odpowiedniego kształcenia osób niepełnosprawnych był jak
najbardziej korzystny, i aby kształcenie zawodowe odpowiadało potrzebom rynku
pracy.

25 listopada 2016

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/michalkiewicz-zatrudnianie-osobniepelnosprawnych-to-priorytet-i-wyzwanie

Górnictwo: wiceminister o deputatach dla emerytów górniczych
W najbliższych trzech tygodniach resorty energii i finansów chcą wybrać
rozwiązanie ws. przyszłości deputatu węglowego dla emerytów górniczych.

Górnictwo: ważne wiadomości dla Katowickiego Holdingu Węglowego
Umowa Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) z obligatariuszami,
zawieszająca roszczenia i dająca czas na rozmowy o restrukturyzacji zadłużenia -
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tzw. umowa standstill - została przedłużona o miesiąc, do końca stycznia 2017 r. poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Podczas piątkowej (25
listopada) konferencji w Katowicach poświęconej aktualnej kondycji górnictwa
wiceminister podtrzymał wcześniejsze deklaracje, że do końca br. zapadną
decyzje dotyczące ścieżki naprawczej dla zadłużonego na ponad 2,5 mld zł
holdingu.
http://nettg.pl/news/139264/gornictwo-wazne-wiadomosci-dla-katowickiego-holdinguweglowego

SRK: Pracownicy kopalni Makoszowy mają zagwarantowaną pracę
Pracownicy zabrzańskiej kopalni Makoszowy, która jedynie do końca roku może
korzystać z budżetowych dopłat do strat produkcyjnych, mają zagwarantowaną
pracę w innych kopalniach – zapewnia Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK).
Zgodnie z ubiegłotygodniową decyzją Komisji Europejskiej, która notyfikowała
pomoc publiczną na restrukturyzację polskiego górnictwa, budżetowe wsparcie dla
zabrzańskiej kopalni może być udzielane jedynie do końca 2016 r.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/srk-pracownicy-kopalni-makoszowy-majazagwarantowana-prace,39531.html

GUS: stopa bezrobocia w październiku wyniosła 8,2 proc.
Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 8,2 proc. - podał w piątek Główny Urząd
Statystyczny. W urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 308 tys. osób.
Najniższe, 2,1 proc. bezrobocie było w Poznaniu, a najwyższe, 27,3 proc. - w
regionie szydłowieckim na Mazowszu.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-stopa-bezrobocia-w-pazdziernikuwyniosla-8-2-proc

29 listopada 2016
Posiedzenie Zespołu RDS ds. ubezpieczeń społecznych
W dniu 29 listopada 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
ubezpieczeń społecznych.

MRPiPS przygotowało robocze wersje dokumentów w sprawie zmian w systemie
emerytalnym.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,737,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-ubezpieczen-spolecznych.html

Najnowsze dane GUS o PKB
Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o PKB. Według nich wzrost
gospodarczy spowolnił w trzecim kwartale do 2,5 proc., wobec wzrostu o 3,1 proc.
w kwartale poprzednim.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/pkb-gus-podal-najnowszedane/0njqjphttp://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/pkb-gus-podal-najnowsze-dane/0njqjp

Kwota wolna od podatku zmieni się w 2017 roku
Prezydent Andrzej Duda podpisał przyjętą we wtorek przez Sejm ustawę o kwocie
wolnej od podatku. Do końca listopada ma być ona opublikowana w Dzienniku
Ustaw. Tym samym od początku nowego roku kwota zwolniona z opodatkowania
dla najmniej zarabiających wzrośnie z 3091 zł do 6,6 tys. zł. Resort finansów
obliczył, że zmiana będzie korzystna dla około trzech milionów podatników.
Prezydent Andrzej Duda podpisał przyjętą we wtorek przez Sejm ustawę o kwocie
wolnej od podatku. Do końca listopada ma być ona opublikowana w Dzienniku
Ustaw. Tym samym od początku nowego roku kwota zwolniona z opodatkowania
dla najmniej zarabiających wzrośnie z 3091 zł do 6,6 tys. zł. Resort finansów
obliczył, że zmiana będzie korzystna dla około trzech milionów podatników.
http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/kwota-wolna-od-podatku-dla-najmniej-zarabiajacychwzrosnie-do-6600-zl,695823.html

30 listopada 2016
Kopalnia Krupiński: decyzja odroczona do jutra. Dzisiaj górnicy jadą do
Sejmu
Pojawienie się nowych okoliczności dot. sytuacji finansowej JSW w 2017 roku. To
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powód decyzji o przerwaniu obrad walnego zgromadzenia ws. kopalni Krupiński
Wczoraj miał być sądny dzień dla kopalni Krupiński, należącej do Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, bowiem wczoraj podczas nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia spółki pod głosowanie akcjonariuszy JSW miała być poddana
uchwała ws. przekazania tego zakładu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Przed wczorajszym posiedzeniem NWZ, odbyło się spotkanie członków zespołu,
który był odpowiedzą na rekomendację Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
by przyjrzeć się jeszcze raz sytuacji kopalni Krupiński i jej perspektywach.
Członkowie zespołu podpisali wczoraj raport końcowy.
http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/a/kopalnia-krupinski-decyzja-odroczona-dojutra-dzisiaj-gornicy-jada-do-sejmu,11518660/
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