STYCZEŃ

2/2017

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO

STYCZEŃ
16 stycznia 2017
Wiceminister Tobiszowski: ustawa o deputacie z ZUS dla emerytów
górniczych - wkrótce w Sejmie
Projekt resortu energii, zakładający wypłatę deputatu węglowego dla emerytów
górniczych przez ZUS powinien być procedowany w Sejmie w styczniu lub lutym –
przewiduje wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
W sprawie emeryckiego deputatu, który obecnie w części spółek węglowych nie
jest - wbrew przepisom - wypłacany, powstały dwa projekty ustaw przewidujące
finansowanie tego świadczenia z budżetu państwa: projekt obywatelski, a także
projekt rządowy, opracowany przez resort energii.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/tobiszowski-ustawa-o-deputacie-z-zus-dla-emerytowgorniczych-wkrotce-w-sejmie/rtdsbf

NSZZ "Solidarność" chce wspólnej z PIP akcji w sprawie minimalnej stawki
godzinowej
NSZZ "Solidarność" chce uruchomić wraz z Państwową Inspekcją Pracy akcję,
która miała wyegzekwować od przedsiębiorców przestrzeganie minimalnej stawki
godzinowej w wysokości 13 zł.
Związkowcy zwracają uwagę, że wiele osób pracujących na umowach zleceniach
w obawie przed utratą zatrudnienia nie zgłasza się samodzielnie do Państwowej
Inspekcji Pracy.
http://biznes.onet.pl/praca/zarobki/stawka-minimalna-za-godzine-nszz-solidarnosc-chceakcji-z-pip/00p6bx

17 stycznia 2017
Umowy o dzieło: Oskładkowania nie będzie, ale PIP zaostrzy kontrole
- Już w czasie przeglądu emerytalnego stwierdziliśmy, że należy uszczelnić
system w tym zakresie. Miało to nastąpić wraz z wprowadzeniem jednolitego
podatku, który jednak nie zostanie wdrożony. Obecnie w resorcie nie są

prowadzone żadne prace nad projektem ustawy wprowadzającym obowiązek
płacenia składek od umów o dzieło, co nie oznacza jednak, że nie będziemy
uszczelniać systemu. Pracodawcy muszą więc liczyć się z zaostrzeniem kontroli
zarówno przez ZUS, jak i PIP - tłumaczy "Dziennikowi Gazecie Prawnej"
Wiceminister Stanisław Szwed.
http://praca.interia.pl/news-umowy-o-dzielo-oskladkowania-nie-bedzie-ale-pipzaostrzy-kon,nId,2338183
Emerytury może wcześniejsze, ale pracować trzeba do śmierci. Dorabiający
emeryci nie przeliczą już świadczeń
Dorabiający emeryci nie będą już mogli przeliczać swoich świadczeń. Takie
drastyczne ograniczenie uprawnień zakłada ostateczna wersja rządowego
przeglądu emerytalnego.
Mimo protestów pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego rząd nie wycofał się
z propozycji zwiększania wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Emerytur
Pomostowych.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1011092,rzad-dorabiajacyemeryci-nie-przelicza-swiadczen.html

Wniosek dotyczący uchwały nr 18 strony pracowników i pracodawców Rady
Dialogu Społecznego z 19 października 2016 r. w sprawie projektu zmiany
ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Rada Ministrów zaakceptowała wniosek dotyczący uchwały nr 18 strony
pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 19 października 2016 r.
w sprawie projektu zmiany ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Pracownicy i pracodawcy działający w Radzie Dialogu Społecznego w podjętej
uchwale przedstawili wspólnie uzgodnione propozycje zmian w Kodeksie pracy.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/wniosek-dotyczacy-uchwaly-nr-18strony-pracownikow-i-pracodawcow-rady.html
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Rekomendacje Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań
niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze
kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza
Rada Ministrów zapoznała się z rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem
na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza,
przedłożonymi przez ministra rozwoju i finansów.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rekomendacje-komitetuekonomicznego-rady-ministrow-w-sprawie-dzialan.html

MRPiPS: 17 mld zł trafiło do rodzin dzięki Rodzinie 500 plus
Najnowsze dane dotyczące działania programu Rodzina 500 plus. Jak
poinformowała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, świadczenia w wysokości 500
zł na dziecko w ramach programu Rodzina 500 plus do końca grudnia 2016 r.
wypłacono już ponad 3,8 mln dzieci do 18 lat, a w sumie do 2,78 mln rodzin trafiło
ponad 17 mld zł.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/rodzina-500-plus-najnowsze-dane/g77ks9

Komitet Ekonomiczny RM rozpatrzył projekt o sieci szpitali
We wtorek, 17 stycznia 2017 roku projekt ustawy wprowadzającej sieć szpitali
został rozpatrzony przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Projekt będzie
następnie omawiany na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów, które
odbędzie się 19 stycznia 2017 roku.
Sieć szpitali, według projektowanych przepisów, będzie systemem podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Jej celem ma być
zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w
zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej
w poradniach przyszpitalnych a także w zakresie nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej, oraz zapewnienie ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń
opieki zdrowotnej.

Fundusze UE 2014-2020 – znaczne przyspieszenie realizacji programów
operacyjnych
Rok 2016 charakteryzował się znacznym przyspieszeniem realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020.
Środki wypłacone przez Komisję Europejską dla Polski do końca 2016 r. stanowią
1/3 całej kwoty przekazanej państwom członkowskim w ramach programów polityki
spójności 2014-2020.
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/fundusze-ue-2014-2020-znaczne-przyspieszenierealizacji-programow-operacyjnych/

18 stycznia 2017
Stanowisko reprezentatywnych organizacji pracodawców ws. projektu zmian
w ustawie o pracownikach tymczasowych
Zmiana ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (dalej: ustawa o zpt)
prowadzi do pełnego zastosowania do pracownic tymczasowych art. 177 § 3
kodeksu pracy, zgodnie z którym umowa o pracę na czas określony albo na okres
próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie
trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2658,stanowisko-reprezentatywnychorganizacji-pracodawcow-ws-projektu-zmian-w-ustawie-o-pracownikachtymczasowych.html

Najnowsze dane GUS dot. gospodarki - produkcja przemysłowa i sprzedaż
detaliczna w górę
Najnowsze dane o polskiej gospodarce. Tym razem Główny Urząd Statystyczny
podał informacje dotyczące przemysłu i handlu detalicznego w grudniu 2016 r.
Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 2,3 proc. w ujęciu rocznym. Z kolei
sprzedaż detaliczna wzrosła 6,4 proc. w ujęciu rocznym i aż o 34,8 proc. w ujęciu
miesięcznym, co jest zasługą okresu świątecznego.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/gus-o-produkcji-przemyslowej-i-sprzedazydetalicznej-grudzien-2016/c0l90g

http://www.zdrowie.abc.com.pl/zmiany-w-prawie/projekt-o-sieci-szpitali-rozpatrzony-przezkomitet-ekonomiczny-rm,107366.html
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Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej
W dniu 18 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.
Branży Energetycznej, na którym omawiano:
- Politykę energetyczną państwa;
- Stan zaawansowania prac dotyczących zrzeszania się pracodawców w
zorganizowaną strukturę;
- Wyniki analiz działania Centrów Usług Wspólnych (CUW) w 4 Grupach
energetycznych;
- Koszt zakupu inteligentnych liczników energii elektrycznej.

związku ze zmianą struktury organizacyjnej płatnika zniknie Narodowy Fundusz
Zdrowia.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,759,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzyenergetycznej-w-dniu-18-stycznia-2017-roku.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,758,posiedzenie-plenarne-rady-dialoguspolecznego.html

19 stycznia 2017
MR: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęta przez Komitet
Stały RM
Komitet Stały Rady Ministrów przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju (SOR); teraz trafi ona na posiedzenie rządu - poinformowało PAP biuro
prasowe Ministerstwa Rozwoju.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/mr-strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwojuprzyjeta-przez-komitet-staly-rm/n4eczd

Premier: Minister Radziwiłł przedstawił projekt ustawy likwidującej NFZ
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił premier Beacie Szydło projekt
dot. likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapowiedział m.in. zwiększanie
nakładów na zdrowie, stworzenie sieci szpitali i zmiany w ratownictwie
medycznym.
Radziwiłł wyjaśnił, że w związku z likwidacją NFZ zostanie utworzony Państwowy
Fundusz Celowy, "który będzie zawiadywał pieniędzmi dotyczącymi zdrowia".
Jak powiedział, dobiegają końca prace nad ustawą wprowadzającą narodową
służbę zdrowia. Wyjaśnił, że nowe regulacje wprowadzą powszechny dostęp
wszystkich obywateli i legalnych rezydentów do opieki zdrowotnej. Zaznaczył, że w

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/medycyna/premier-radziwill-przedstawil-projekt-ustawylikwidujacej-nfz/xedbj1

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego
Z udziałem Pani Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów, Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Pana Konstantego Radziwiłła –
Ministra Zdrowia w dniu 19 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Dialogu
Społecznego, którego wiodącym tematem był debata „Zdrowie jako inwestycja”.

Premier B. Szydło po spotkaniu z Minister E. Rafalską zapowiada m.in.
wyższe zasiłki dla bezrobotnych
Podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do połowy minimalnego wynagrodzenia,
reformę urzędów pracy, nową ustawę o wsparciu osób z niepełnosprawnością i 5
tys. nowych miejsc pracy dla nich w instytucjach publicznych - zapowiedziała
minister rodziny i pracy po spotkaniu z premier.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/szydlo-po-spotkaniu-z-rafalska-zapowiada-m-inwyzsze-zasilki-dla-bezrobotnych/wxvbm1

20 stycznia 2017
Posiedzenie Zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego
W dniu 20 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu
społecznego RDS.
Podczas spotkania Zespół skoncentrował się na dyskusji nad przedłożonymi
propozycjami do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,763,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsrozwoju-dialogu-spolecznego.html
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23 stycznia 2017
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Kolejnictwa
W dniu 23 stycznia 2017 roku, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa, odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,760,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dskolejnictwa-.html

24 stycznia 2017
Posiedzenie Zespołu doraźnego RDS ds. zamówień publicznych
W dniu 24 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień
publicznych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,762,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowienpublicznych.html

Posiedzenie Zespołu RDS ds. usług publicznych
Dyskusja nad projektami ustaw: Prawo Farmaceutyczne; o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i o podstawowej opiece
zdrowotnej była przedmiotem obrad zespołu problemowego Rady Dialogu
Społecznego ds. usług publicznych, które odbyło się 24 stycznia 2017 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,761,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslugpublicznych.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez
ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Podniesienie standardów pracy tymczasowej, polepszenie warunków zatrudnienia
pracowników tymczasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców

korzystających z usług agencji pracy tymczasowej, a także poprawa skuteczności
kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy w tym obszarze – to
podstawowe cele proponowanych zmian.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-ozatrudnianiu-pracownikow-tymczasowych.html

25 stycznia 2017
Projekt dotyczący deputatu węglowego 27 stycznia trafi pod obrady KERM?
- Pojawiły się nowe deklaracje, że projekt rządowy dotyczący deputatu powinien
trafić jeszcze w styczniu pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, a
następnie do konsultacji społecznych - mówi portalowi wnp.pl Wacław Czerkawski,
wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski powiedział drugiego stycznia, że
projekt jednorazowej wypłaty deputatu węglowego dla emerytów górniczych nie
zdobył akceptacji strony społecznej. Dlatego też procedowany będzie projekt
resortu energii zakładający wypłatę tego świadczenia przez ZUS.
http://gornictwo.wnp.pl/projekt-dotyczacy-deputatu-weglowego-27-stycznia-trafi-podobrady-kerm,290523_1_0_0.html

Rewolucja w urzędach pracy. Koniec obowiązkowego profilowania
bezrobotnych
Resort rodziny proponuje, aby służby zatrudnienia ponownie znalazły się w
strukturze administracji rządowej. Powiaty są przeciwne.
Resort wyjdzie z propozycją centralizacji pośredniaków, tak aby nie podlegały pod
samorządy powiatowe, ale znajdowały się w gestii rządu. Planowana reforma
ograniczy też znaczenie profilowania osób bez pracy.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1013638,urzad-pracy-zmiana-profiliwaniebezrobotnych.html
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GUS: stopa bezrobocia wzrosła do 8,3 proc. w grudniu
Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 8,3 proc.,
czyli wzrosła o 0,1 pkt proc. wobec danych za listopad, podał Główny Urząd
Statystyczny (GUS). W grudniu 2015 r. stopa ta wyniosła 9,7 proc.

Będziemy realizowali także projekty dedykowane rodzinom poprzez różne
fundacje. Dzieci to nasza przyszłość – powiedziała wczoraj premier Beata Szydło
podczas otwarcia Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli.
http://gpcodziennie.pl/60323-rzadinwestujewzlobki.html

http://biznes.onet.pl/praca/bezrobocie/bezrobocie-w-grudniu-gus-podal-dane/q5wgwh

31 stycznia 2017

30 stycznia 2017
Mają powstać węglowe dywizje - oto założenia programu dla górnictwa do
2030 roku
Program przewiduje powstanie dywizji Górnośląskiej obejmującej: PGG, aktywa
KHW, a także docelowo Węglokoks Kraj Sp. z o.o. , Dywizji Małopolskiej
obejmującej Tauron Wydobycie Sp. z o.o. uzupełnionej o dostawy węgla
energetycznego z Jastrzębskiej Spółki Węglowej i wreszcie Dywizji Wschodniej
bazującej na Lubelskim Węglu Bogdanka SA.
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/maja-powstac-weglowe-dywizje-otozalozenia-programu-dla,2465534,4199

Rząd omówił uchwałę ws. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Rząd na wtorkowym posiedzeniu omawiał uchwałą ws. Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju - poinformował PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek.
Dodał, że ministrowie wskazali na potrzebę doprecyzowania niektórych zapisów
Strategii. Rada Ministrów może ją przyjąć "w najbliższym czasie".
Strategia zakłada zmianę paradygmatu rozwoju z tzw. polaryzacyjno-dyfuzyjnego
na zrównoważony i odpowiedzialny.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/przemysl/bochenek-rzad-omowil-uchwale-ws-strategii-narzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/yxddwq

Projekt Konstytucji biznesu będzie przedstawiony do konsultacji na
przełomie stycznia i lutego
Ministerstwo Rozwoju na przełomie stycznia i lutego ma przedstawić organizacjom
biznesowym do zaopiniowania projekty ustaw, które zostaną zmienione w wyniku
tworzenia Konstytucji biznesu - informuje "Puls Biznesu". Chodzi między innymi o
takie dokumenty jak: prawo przedsiębiorców, oraz o komisji wspólnej rządu i
przedsiębiorców.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/projekt-konstytucji-biznesu-bedzie-przedstawiony-dokonsultacji-na-przelomie-stycznia/gf5wxx

30 stycznia 2017
Rząd inwestuje w żłobki
Poza programem Rodzina 500+ czy Mieszkanie+ realizujemy także projekt
Maluch+. Prawie 500 mln zł przeznaczymy na powstawanie nowych żłobków.
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