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1 grudnia 2016
Rząd składa skargę ws. podatku handlowego
Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na decyzję KE w
sprawie podatku handlowego - poinformowała rzeczniczka MSZ Joanna Wajda.
Jak podkreślono w skardze, Komisja dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako
pomocy państwa.
We wrześniu Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie prawa UE
przez Polskę w związku z wprowadzeniem podatku handlowego. Zdaniem Brukseli
jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za
pomoc publiczną. Komisja wydała nakaz zawieszenia stosowania podatku do
czasu zakończenia jego analizy przez urzędników w Brukseli.
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/polska-skierowala-do-tsue-skarge-na-decyzje-ke-ws-podatkuhandlowego,696265.html

Górnictwo: jednorazowa wypłata deputatu zależna od zgody strony
społecznej
Ewentualna wypłata jednorazowego świadczenia dla ok. 400 tys. osób
uprawnionych do deputatu węglowego zależy od zgody strony społecznej na takie
rozwiązanie - poinformował w czwartek (1 grudnia) w Sejmie wiceminister energii
Grzegorz Tobiszowski.
Jeżeli nie będzie takiej zgody, resort będzie chciał uregulować problem w drodze
ustawy, która zagwarantuje coroczną wypłatę (w postaci pieniężnej) deputatu
węglowego dla emerytów górniczych przez ZUS.
http://nettg.pl/news/139417/gornictwo-jednorazowa-wyplata-deputatu-zalezna-od-zgodystrony-spolecznej

Kopalnia Krupiński trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń
Decyzję podjęli jednogłośnie akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW),
wśród których dominującym jest Skarb Państwa. - Skutki niepodjęcia tej decyzji
mogły mieć dramatyczny skutek dla całej JSW. Mówimy tutaj o zagrożeniu 23 tys.
miejsc pracy. Dlatego to jest nie tylko decyzja dotycząca Krupińskiego, ale
dalszego istnienia i bezpiecznego funkcjonowania całej JSW - powiedział prezes
spółki.
Decyzja zapadła podczas obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia JSW,
które rozpoczęło się w miniony wtorek. Na wniosek Skarbu Państwa przerwano
wówczas obrady, by przedstawiciele Ministerstwa Energii mogli m.in.
przeanalizować raport Domu Maklerskiego PKO BP na temat perspektyw JSW,
oraz by decyzja w sprawie kopalni Krupiński zapadła z zachowaniem należytej
staranności.
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-12-01/kopalnia-krupinski-trafi-do-spolkirestrukturyzacji-kopaln/

2 grudnia 2016
Gdzie trafią górnicy z Krupińskiego?
JSW podkreśla: wszyscy górnicy z Krupińskiego mają zapewnioną pracę. Każdy z
1791 górników otrzymał propozycję pracy w innych kopalniach należących do
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 750 trafi do kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie,
do Budryka - 400, a do kopalni Pniówek - 641.
http://gornictwo.wnp.pl/gdzie-trafia-gornicy-z-krupinskiego,286926_1_0_0.html

3 grudnia 2016
Debata Trójstronna w TVP info.
W dniu 3.12.2016 r. odbyła się Debata Trójstronna, z udziałem przedstawiciel;
FZZ, NSZZ „Solidarność”, ZRP, Konfederacji Lewiatan i strony rządowej, na temat
przeglądu systemu emerytalnego. MRPiPS przygotowało robocze wersje

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

Strona 1

GRUDZIEŃ

1/2016

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO
dokumentów w sprawie zmian w systemie emerytalnym, które przesłano do
konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych.
http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-infodebata-trojstronna-03022016/28082888

5 grudnia 2016
Organizacje pracodawców i pacjentów wysłały list otwarty do premier ws.
aptek
Organizacje zrzeszające pracodawców i organizacje pacjenckie wystosowały do
premier Beaty Szydło list otwarty w sprawie propozycji zmian w Prawie
farmaceutycznym. Apelują w nim, by nie pozwolono "na wprowadzanie zmian,
które będą niekorzystne zarówno dla polskich pacjentów, jak i polskich
przedsiębiorców".
Zdaniem sygnatariuszy, wprowadzenie do polskiego prawa zasady "apteka dla
aptekarza", forsowanej przez korporację aptekarską, zagraża istnieniu tysięcy
polskich aptek.
http://forsal.pl/artykuly/998991,organizacje-pracodawcow-i-pacjentow-wyslaly-list-otwartydo-premier-ws-aptek.html

6 grudnia 2016
JSW: związkowcy chcą renegocjacji porozumienia
Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wystąpili do zarządu firmy z
wnioskiem o renegocjowanie zawartego jesienią ub. roku porozumienia,
zawieszającego na trzy lata wypłatę niektórych świadczeń pracowniczych. Spółka
odpowiada, że nadal zmaga się ze skutkami kryzysu.
Zawarte we wrześniu ubiegłego roku porozumienie ma przynieść w sumie ok. 2
mld zł oszczędności w ciągu trzech lat. To jeden z elementów programu
naprawczego spółki.
http://nettg.pl/news/139526/jsw-zwiazkowcy-chca-renegocjacji-porozumienia

7 grudnia 2016
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych
W dniu 7 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych.
W dużej mierze dyskusja skupiła się wokół środków zgromadzonych w Otwartych
Funduszach Emerytalnych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,741,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-ubezpieczen-spolecznych.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego
W dniu 7 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.
Branży Węgla Brunatnego, na którym omawiano:
 Zaawansowanie prac nad „Programem dla sektora węgla brunatnego”;
 Sytuację w PAK KWB Adamów S.A. i w PAK KWB Konin w zakresie spraw
pracowniczych;
 Sytuację w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział
KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów w zakresie spraw pracowniczych;
 Problemy związane z przedłużeniem bądź uzyskaniem koncesji na
eksploatację złóż węgla brunatnego Turów, Ościsłowo, Gubin, Złoczew;
 Skutki nowelizacji Prawa wodnego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,740,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzywegla-brunatnego-w-dniu-7-grudnia-2016-roku.html

8 grudnia 2016
Dyrektywa o delegowaniu pracowników - brak porozumienia ws. zmian
W UE utrzymują się podziały w sprawie projektu zmian w dyrektywie o
delegowaniu pracowników, która była w czwartek tematem obrad unijnych
ministrów. Polska podtrzymała sprzeciw wobec propozycji, by pracownicy
delegowani byli wynagradzani tak samo jak lokalni.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/dyrektywa-o-delegowaniu-pracownikow-brakporozumienia-ws-zmian
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Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego
W dniu 8 grudnia 2016 roku spotkała się Rada Dialogu Społecznego.
W pierwszej części posiedzenia Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów
Mateusz Morawiecki przedstawił główne założenia Konstytucji dla Biznesu.
W drugiej części posiedzenia Rady Dialogu Społecznego m.in. podjęto Uchwałę nr
21 strony pracowników i pracodawców w sprawie powołania zespołu dla
prowadzenia branżowego dialogu społecznego ds. transportu drogowego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,742,posiedzenie-plenarne-rady-dialoguspolecznego.html

Reforma KAS już ruszyła
Zamiast izb skarbowych od kilku dni funkcjonują izby administracji skarbowej. Ale
organem podatkowym nadal jest dyrektor izby skarbowej.
Modyfikacje są spowodowane reformą KAS, która zakłada całkiem nową strukturę
administracji skarbowej. Dziś mamy izby i urzędy skarbowe, urzędy kontroli
skarbowej oraz izby i urzędy celne. Po reformie będziemy mieli izby administracji
skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1000759,reforma-kas-juz-ruszyla-izby-skarbowezniknely-ale-dyrektorzy-zostali.html

12 grudnia 2016

13 grudnia 2016

Górnictwo: emeryci proszą o pomoc premier w sprawie deputatu
Środowisko emerytów i rencistów Związku Zawodowego Górników w Polsce
skierowało w poniedziałek (12 grudnia) list otwarty do premier Beaty Szydło.
Apeluje w nim o interwencję w sprawie deputatu węglowego dla emerytów
górniczych.

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 13 grudnia 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
Dyskutowano na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze
skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, został przesłany do uzgodnień
międzyresortowych i konsultacji społecznych.

http://nettg.pl/news/139646/gornictwo-emeryci-prosza-o-pomoc-premier-beate-szydlo

Górnictwo: Solidarność wnioskuje o upublicznienie notyfikacji KE
Górnicza Solidarność zapowiedziała w poniedziałek wniosek o upublicznienie
dokumentu notyfikującego zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla
polskich kopalń. Nie zdecydowała natomiast o formach ewentualnego protestu ws.
kopalń Krupiński i Makoszowy.
Z informacji zamieszczonych w komunikacie Komisji Europejskiej z 18 listopada
wynika, że zatwierdzono udzielenie 7,95 mld zł "na złagodzenie społecznych i
środowiskowych skutków likwidacji niekonkurencyjnych kopalń węgla do 2018 r.".
http://nettg.pl/news/139657/gornictwo-solidarnosc-wnioskuje-o-upublicznienie-notyfikacji-ke

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,743,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych
W dniu 13 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług
publicznych. W spotkaniu udział wziął Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Warczyński –
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Marek Tombarkiewicz –
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,744,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslugpublicznych.html
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Górnictwo: zmiana porozumienia w JSW dzisiaj jest niemożliwa
Związki zawodowe, które we wrześniu 2015 r. zawarły porozumienie z zarządem
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zwróciły się z wnioskiem o renegocjowanie
zawartego porozumienia zawieszającego na trzy lata wypłatę m.in. czternastej
pensji, deputatu węglowego oraz zmiany zasad naliczania nagrody barbórkowej w
tym okresie.
http://nettg.pl/news/139666/gornictwo-zmiana-porozumienia-w-jsw-dzisiaj-niemozliwa

14 grudnia 2016
Górnictwo: połączenie z KHW - nowy biznesplan PGG
Polska Grupa Górnicza (PGG) rozpoczęła przygotowania do badania sytuacji
Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) w ramach tzw. due diligence*,
poprzedzającego planowane połączenie obu firm. Według prezesa PGG Tomasza
Rogali do fuzji może dojść w pierwszym kwartale 2017 r. O tym, że obie firmy
powinny zostać połączone, poinformowało w poniedziałek (12 grudnia)
Ministerstwo Energii, zapowiadając przedstawienie szczegółów w tej sprawie do
końca stycznia przyszłego roku.
http://nettg.pl/news/139682/gornictwo-polaczenie-z-khw-nowy-biznesplan-pgg

Zmieniona zostanie struktura szkół; gimnazja będą zlikwidowane - Sejm
uchwalił ustawę Prawo oświatowe.
Zgodnie z rządowymi projektami ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy
wprowadzające Prawo Oświatowe zmiany w obecnym systemie szkolnym mają się
rozpocząć od roku szkolnego 2017/2018.
http://fakty.interia.pl/raporty/raport-reforma-edukacji/aktualnosci/news-zmienionazostanie-struktura-szkol-gimnazja-beda-zlikwidowan,nId,2322413
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