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15 grudnia 2016
Posiedzenie Zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego
W dniu 14 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu
społecznego RDS.
Spotkanie było poświęcone dyskusji nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o
Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,749,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsrozwoju-dialogu-spolecznego.html

Posiedzenie Zespołu RDS ds. międzynarodowych
W dniu 15 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
międzynarodowych.
Podczas spotkania odbyła się wstępna dyskusja na temat opinii „Ocena zgodności
polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,748,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsmiedzynarodowych.html

Stanowisko komisji środowiska PE ws. ETS oznacza wyższe koszty dla
Polski
Komisja środowiska Parlamentu Europejskiego proponuje zaostrzenie reformy
unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2 - ETS. Przyjęte w czwartek propozycje,
jeśli staną się prawem, będą oznaczać duże koszty dla polskiej gospodarki.
http://energetyka.wnp.pl/stanowisko-komisji-srodowiska-pe-ws-ets-oznacza-wyzsze-kosztydla-polski,287964_1_0_0.html

Rząd ograniczy import węgla z Rosji. Projekt ustawy gotowy
Ministerstwo Energii zakończyło prace nad projektem przepisów, które mają
ograniczyć napływ niesortowanego rosyjskiego węgla do Polski - podał w czwartek
resort. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw oraz stosowne rozporządzenia.
Podczas czwartkowego posiedzenia parlamentarnego zespołu górnictwa i energii
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poinformował, że projekt nowelizacji
ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wraz z trzema
rozporządzeniami jeszcze w tym roku trafi do uzgodnień międzyresortowych.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/import-wegla-zrosji,201,0,2219977.html

Bezrobocie w Polsce: największe na Warmii i Mazurach, najmniejsze w
Wielkopolsce
Stopa bezrobocia jest najniższa od 25 lat - w październiku wyniosła 8,2 proc i
według szacunków w listopadzie wyniesie tyle samo - mówił w Sejmie wiceminister
rodziny i pracy Stanisław Szwed. Najtrudniejszym zadaniem jest zaktywizowanie
osób trwale bezrobotnych - zaznaczył.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/bezrobocie-w-polsce-najwieksze-na-warmii-i-mazurachnajmniejsze-w-wielkopolsce,40076.html

Tchórzewski: Dokument notyfikujący pomoc na restrukturyzację górnictwa
będzie ujawniony
Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że dokument Komisji
Europejskiej, notyfikujący blisko 8-miliardową pomoc publiczną na restrukturyzację
polskiego górnictwa, zostanie ujawniony. Z takim wnioskiem wystąpiła niedawno
górnicza Solidarność.
http://www.pulshr.pl/restrukturyzacja/tchorzewski-dokument-notyfikujacy-pomoc-narestrukturyzacje-gornictwa-bedzie-ujawniony,40064.html
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16 grudnia 2016

20 grudnia 2016

Premier na szczycie UE upomniała się o udział węgla w rynku mocy
Premier Beata Szydło podniosła na szczycie UE sprawę propozycji KE dot. rynku
energii protestując przeciw zapisom wykluczającym węgiel z rynku mocy. We
wnioskach ze szczytu podkreślono, że Polska ma możliwość dowolnego
kształtowania miksu energetycznego.

Posiedzenie Zespołu doraźnego RDS ds. KAS
W dniu 20 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu ds. projektu ustawy o
Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Strona rządowa reprezentowana była
przez Pana Mariana Banasia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Szefa Służby Celnej.

http://energetyka.wnp.pl/premier-na-szczycie-ue-upomniala-sie-o-udzial-wegla-w-rynkumocy,287986_1_0_0.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,751,posiedzenie-doraznego-zespolu-ds-projektuustawy-o-krajowej-administracji-skarbowej-oraz-projektu-ustawy-przepisy-wprowadzajace.html

19 grudnia 2016
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia
W dniu 19 grudnia 2016 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia omówił projekt ustawy o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz
projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia: w sprawie określenia profili
charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji
świadczeniodawców do tych poziomów, w sprawie określenia wykazu świadczeń
opieki zdrowotnej rozliczanych odrębnie w ramach kwoty zobowiązania.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,750,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawochrony-zdrowia-.html

Praca w kopalni: Górnicy z KWK Makoszowy dostali i przyjęli oferty pracy w
kopalniach PGG
Górnicy z zabrzańskiej kopalni Makoszowy przyjmują oferty pracy w innych
kopalniach, przygotowane dla nich m.in. przez Polską Grupę Górniczą (PGG) powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Nie możemy wszystkim
pracownikom pozwolić przejść od 1 stycznia 2017 r. bo trzeba zabezpieczyć
kopalnię - dodał.

Posiedzenie Zespołu RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy
W dniu 20 grudnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy.
W pierwszej części spotkania MRPiPS przedstawiło założenia polityki rynku pracy
z uwzględnieniem podziału Funduszu Pracy na poszczególne instrumenty rynku
pracy.
W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat niedoboru kierowców, z jakim
boryka się branża transportowa oraz nad rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po
których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do
10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o
dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,752,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

http://www.pulshr.pl/restrukturyzacja/praca-w-kopalni-gornicy-z-kwk-makoszowy-dostali-iprzyjeli-oferty-pracy-w-kopalniach-pgg,40144.html
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21 grudnia 2016
Kolejne posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
W poniedziałek w warszawskiej siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji odbyło się
kolejne posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty,
powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Obecni byli również członkowie Zespołu reprezentujący nauczycielskie związki
zawodowe, organizacje jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw
prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
Spotkanie poświęcone było zagadnieniom dotyczącym finansowania zadań
oświatowych oraz systemu wynagrodzenia nauczycieli.
https://men.gov.pl/ministerstwo/kolejne-posiedzenie-zespolu-ds-statusu-zawodowegopracownikow-oswiaty.html

Partnerzy społeczni dyskutują o zdrowiu
20 grudnia w siedzibie Pracodawców RP, z inicjatywy tej organizacji odbyła się
debata, początkująca cykl spotkań z ekspertami rynku ochrony zdrowia
poświęconych ocenie funkcjonującego systemu i planowanych zmian. W dyskusji
brali udział przedstawiciele reprezentatywnych organizacji funkcjonujących w
Radzie Dialogu Społecznego .
http://www.opzz.org.pl/-/partnerzy-spoleczni-dyskutuja-o-zdrowiu

Uchwała w sprawie przyjęcia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem”
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przedłożoną przez ministra rodziny, pracy
i polityki społecznej.
Program „Za życiem” będzie wspierał rodziny z osobami niepełnosprawnymi,
a w szczególności wychowujące niepełnosprawne dzieci.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjeciaprogramu-kompleksowego-wsparcia-dla-rodzin-za.html

Górnictwo: setki pracowników Krupińskiego chcą przejść do innych kopalń
JSW
326 pracowników kopalni Krupiński w Suszcu, która z końcem pierwszego kwartału
2017 r. ma zakończyć wydobycie węgla, zadeklarowało dotąd chęć przejścia do
innych kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW); 140 osób chce skorzystać z
osłon socjalnych - podała JSW. Decyzję o przeniesieniu kopalni Krupiński do
Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) akcjonariusze JSW podjęli 1 grudnia br. To
część programu naprawczego JSW oraz jeden z warunków porozumienia spółki z
instytucjami finansowymi. Cała 2,2-tysięczna załoga kopalni ma zagwarantowaną
pracę w innych kopalniach JSW lub możliwość skorzystania z osłon.
http://nettg.pl/news/139846/gornictwo-setki-pracownikow-krupinskiego-chca-przejsc-doinnych-kopaln-jsw

Jednolitego podatku nie będzie
Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki poinformował w
środę (21 grudnia) w radiowych "Sygnałach dnia", że KERM zdecydował, że nie
wprowadzi do polskiego systemu podatkowego tzw. jednolitego podatku.
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o zakończeniu prac studyjnoanalitycznych związanych z tzw. jednolitym podatkiem.
http://nettg.pl/news/139841/jednolitego-podatku-nie-bedzie

27 grudnia 2016
Lekarz rodzinny nawet dla nieubezpieczonych. Dla zadłużonych będzie
abolicja
NFZ nie będzie ścigał osób, które skorzystały bezpłatnie z wizyty u lekarza
rodzinnego, choć nie miały do tego prawa. Resort zapowiada kolejne zmiany.
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Przyjęta przez Sejm 4 listopada 2016 r. nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została już podpisana przez
prezydenta. Zacznie obowiązywać za 14 dni.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1005527,lekarz-rodzinny-dlanieubezpieczonych-abolicja.html

29 grudnia 2016
Premier Szydło: rekomendacje z przeglądu emerytalnego trafią do Sejmu
Rekomendacje przeglądu emerytalnego, które mają trafić do Sejmu, będą
fundamentem do debaty na temat przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych powiedziała w czwartek premier Beata Szydło.
Przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
rekomendacje przyjęły w grudniu Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i Komitet
Stały Rady Ministrów. Wśród rekomendacji znalazła się propozycja, by 75 proc.
środków OFE przekazać na prywatne oszczędności emerytalne Polaków.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szydlo-rekomendacje-z-przegladuemerytalnego-trafia-do-sejmu
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