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sprawozdanie, przestrzeganie uchwał, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych.

1 lutego 2017

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,765,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsrozwoju-dialogu-spolecznego.html

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 1 lutego 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
Głównym tematem spotkania była nowelizacja ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,764,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

Posiedzenie ZT ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa
W dniu 1 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.
Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, na którym kontynuowano
omawianie głównych problemów zawartych w Uchwale nr 8 pracowników i
pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie
funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na
poprawę konkurencyjności sektora stalowego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,766,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-dsspolecznych-warunkow-restrukturyzacji-hutnictwa.html

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. rozwoju dialogu
społecznego
W dniu 1 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu
społecznego RDS.
Spotkanie było kontynuacją dyskusji nad propozycjami do nowelizacji ustawy o
zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego, zgodnie z przyjętym zakresem tematycznym.
Omówiono szczegółowo treść uwag zgłoszonych przez stronę rządową i
poszczególne organizacje, dotyczące czterech tematów: Biuro RDS,

2 lutego 2017
Pracownicze strajki na nowych zasadach. Głodowe i okupacyjne do
delegalizacji?
Związki domagają się prawa do prowadzenia sporów zbiorowych z samorządem i
rządem. A pracodawcy zdelegalizowania protestów głodowych i okupacyjnych.
Z zaprezentowanego wczoraj rządowego projektu nowelizacji ustawy o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych wynika, że pracodawcy będą mieli możliwość
uprzedniego, sądowego weryfikowania legalności sporu.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1016272,strajki-pracownikowdelegalizacja-strajkow-glodowych.html

Posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020
W Ministerstwie Rozwoju, 2 lutego 2017 r. obyło się posiedzenie Zespołu ds.
Strategii Europa 2020, którego członkami są reprezentanci strony rządowej,
związków zawodowych, organizacji pracodawców i sektora pozarządowego.
Na posiedzeniu omówiono dokument Komisji Europejskiej pn. Roczna analiza
wzrostu gospodarczego na 2017 r. i stanowisko rządu do tego dokumentu. Roczna
analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r. rozpoczyna realizowany corocznie cykl
Semestru Europejskiego - zarządzania procesami gospodarczymi w Unii
Europejskiej. OPZZ przedłożył opinię do tego dokumentu, w której przedstawił
ocenę unijnej polityki i oczekiwania jak na jej podstawie powinna się w kolejnym
roku kształtować krajowa polityka, zwłaszcza w obszarach związanych z poprawą
sytuacji pracowników.
http://www.opzz.org.pl/aktualnosci-pelna-tresc//asset_publisher/Q4MSHJpImzIc/content/posiedzenie-zespolu-ds-strategii-europa-202?_101_INSTANCE_Q4MSHJpImzIc_redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstron
atestowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gNOZewj4t8sZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
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Wiceminister Michałkiewicz: Najwyższy czas na nowy system wsparcia
niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne zasługują na miejsca pracy, które będą zgodne z ich
kwalifikacjami i wykształceniem. Dlatego wprowadzamy programy, które pomogą w
znalezieniu zatrudnienia - mówi w wywiadzie dla DGP wiceminister Krzysztof
Michałkiewicz.
Od 1 lipca 2016 r. obowiązują zmienione zasady udzielania oraz wyliczania ulg we
wpłatach na PFRON, z których mogą korzystać pracodawcy niezatrudniający
odpowiedniej liczby niepełnosprawnych pracowników.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1016238,michalkiewicz-nowy-system-wsparcianiepelnosprawnych.html

6 lutego 2017
Minister Tchórzewski: fuzja PGG z Holdingiem koniecznością
Po zakończeniu rozmów ze stroną społeczną i zarządem Katowickiego Holdingu
Węglowego w sprawie fuzji z Polską Grupą Górniczą ministrowie Krzysztof
Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski spotkali się z dziennikarzami.
- Sytuacja finansowa Katowickiego Holdingu Węglowego jest bardzo trudna.
Spółka była w stanie wypłacić jedynie 1000 zł z 14. pensji. Reszta będzie
wypłacona w pierwszych dniach marca. W tych okolicznościach połączenie KHW z
PGG jest koniecznością – ocenił minister Tchórzewski.
http://nettg.pl/news/140732/tchorzewski-fuzja-pgg-z-holdingiem-koniecznoscia

7 lutego 2017
Rząd przyjął projekt dot. wpłat dla ZUS jednym przelewem
Od 1 stycznia 2018 r. zamiast czterech będzie jeden przelew na ZUS. We wtorek
przed południem obradował rząd. W porządku posiedzenia był m.in. projekt zmian

w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych przewidującym, że wszystkie
wpłaty, do których otrzymywania uprawniony jest ZUS, będzie można wpłacać
jednym przelewem.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/od-1-stycznia-2018-r-jeden-przelew-na-zus/s8kbxt

Najniższe bezrobocie w styczniu od 1992 r.
Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 8,7 proc. wobec 10,2 proc. w styczniu 2016
r. To najniższy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w styczniu od 1992 roku.
Wzrost stopy bezrobocia w styczniu w stosunku do grudnia ub.r., był słabszy niż
rok temu - o 0,4 pkt. proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2016 grudzień 2015) odnotowano wzrost stopy bezrobocia na poziomie 0,5 pkt. proc. (z
9,7 proc. w grudniu 2015 r. do 10,2 proc. w styczniu 2016 r.).
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8605,najnizsze-bezrobocie-wstyczniu-od-1992-r-.html

Związki z KHW przeciwne uzależnieniu wypłaty tzw. 14. pensji od zawarcia
porozumienia
Związkowcy z Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) sprzeciwiają się
uzależnianiu wypłaty górnikom holdingu całości tzw. 14. pensji od zawarcia
porozumienia poprzedzającego połączenie KHW z Polską Grupą Górniczą (PGG).
Kolejne rozmowy w tej sprawie odbędą się w czwartek.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/zwiazki-z-khw-przeciwne-uzaleznieniuwyplaty-tzw-14-pensji-od-zawarcia-porozumienia/f8rqkj

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy- Rada Ochrony Pracy o chorobach
zawodowych i tych związanych z pracą
W dniu 7.02.2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy
Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
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Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 7 lutego 2017 r. w siedzibie parlamentu
pozytywnie oceniła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017.
Członkowie Rady Ochrony Pracy omawiali ponadto problematykę chorób
zawodowych i związanych z pracą w oparciu o materiał przygotowany przez
Ministerstwo Zdrowia i Instytut Medycyny Pracy.
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/78950,pozytywna-ocena-programu-inspekcjipracy.html

8 lutego 2017
Rząd szykuje reformę rynku pracy. Duże zmiany w urzędach pracy
Resort pracy przygotowuje dużą reformę rynku pracy. Zgodnie z założeniami
urzędy pracy mają zostać scentralizowane i przejść pod kontrolę administracji
rządowej, dzięki czemu zyskają większą elastyczność i zwiększą skuteczność.
Nowe przepisy zniosą też obowiązkowe profilowanie osób bezrobotnych. Niskie
bezrobocie sprawia, że urzędy pracy mogą się skupić na osobach długotrwale
bezrobotnych.
– Przygotowujemy się do napisania nowej ustawy o rynku pracy. Nie zamierzamy
dokonywać kolejnej korekty obowiązujących przepisów, bo one były zmieniane już
kilkadziesiąt razy. Chcemy, aby nowa ustawa była bardziej przejrzysta, elastyczna
i żeby urzędy pracy miały większe możliwości oddziaływania – mówi Stanisław
Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/reforma-rynku-pracy-duze-zmiany-w-urzedach-pracy

11 lutego 2017
Minister Jurgiel: powstaną wojewódzkie programy rozwoju obszarów
wiejskich
Do końca 2018 r. zostaną przygotowane wojewódzkie Programy Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2020-26. Mają one uwzględniać specyfikę
poszczególnych regionów, w tym zróżnicowanie produkcji rolnej, tak aby jak
najskuteczniej wspierać rolnictwo na danym obszarze.

13 lutego 2017
ZUS nie bank, składek nie odda. Rząd nie zwróci pieniędzy wpłacanych na
emerytury
Prawo do emerytury z ZUS będą mieć tylko osoby, które udowodnią 15 lat
opłacania składek. Jeśli zabraknie im choćby kilku dni, nie dostaną nic. To
najnowszy pomysł rządu.
W przeglądzie emerytalnym znalazł się zapis mówiący o tym, że „należy rozważyć
kwestię prawa do emerytury dopiero po przepracowaniu określonego okresu, tj. 15
lat składkowych.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1019292,rzad-emerytura-po-15latach-oplacania-skladek-zus.html

Załoga JSW otrzyma w marcu jednorazową nagrodę
Załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), w której do końca przyszłego roku
zawieszone są niektóre świadczenia pracownicze, 6 marca otrzyma jednorazową
nagrodę. Ponadto do 10 proc. pracowników może liczyć na wyższe zarobki wynika z porozumienia JSW ze stroną społeczną.
http://biznes.interia.pl/jsw/news/zaloga-jsw-otrzyma-w-marcu-jednorazowanagrode,2475636,7813?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

14 lutego 2017
Przekształcenie OFE od stycznia 2018 roku
Koniec Otwartych Funduszy Emerytalnych coraz bliżej. Utworzenie w ich miejsce
funduszy inwestycyjnych, a także stworzenie platformy emerytalnej dla
przedsiębiorców i utworzenie funduszu inwestycyjnego przez Polski Fundusz
Rozwoju - to elementy reformy emerytalnej i Programu Budowy Kapitału –
zapowiada Paweł Borys, prezes PFR.
http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/ofe-do-likwidacji-w-styczniu-2018/3herh0

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/rolnictwo/jurgiel-powstana-wojewodzkie-programyrozwoju-obszarow-wiejskich/phqchw
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Karta nauczyciela znów pęcznieje: MEN chce przywrócić przywileje tym,
którzy wcześniej je stracili
Osoby zatrudnione w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które do 2
stycznia 2014 r. mogły korzystać z uprawnień nauczycielskich, mają szanse znów
je odzyskać.
Możliwość zatrudnienia na podstawie karty została zagwarantowana
wychowawcom po tym, jak domy dziecka zostały przesunięte z systemu oświaty
podlegającemu Ministerstwu Edukacji Narodowej do pomocy społecznej, za którą
odpowiada resort pracy. Wtedy dodany został przepis, który przewidywał, że
nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni przed 1
stycznia 2004 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach
adopcyjno-opiekuńczych będą podlegać karcie aż do momentu zakończenia ich
stosunku pracy.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1019632,zmiany-w-karcie-nauczycielaprzywileje.html

Fuzja KHW i PGG: Jest projekt porozumienia. Załoga kopalni niezadowolona
Jest projekt porozumienia poprzedzającego połączenie Katowickiego Holdingu
Węglowego i Polskiej Grupy Górniczej.
Zakłada on rozwiązanie układu zbiorowego pracy w KHW i przyjęcie zasad
obowiązujących w PGG oraz stopniowe przejście do spółki restrukturyzacyjnej 2,2
tys.
osób,
wraz
z
przekazywanym
do
likwidacji
majątkiem.
Związkowcy z KHW w oświadczeniu określili proponowane rozwiązania jako
niekorzystne dla załogi i "nie do przyjęcia".
Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Energii, zagrożony upadłością Katowicki
Holding Węglowy (KHW) i Polska Grupa Górnicza (PGG) mają być połączone 1
kwietnia tego roku.
http://www.pulshr.pl/przemysl/fuzja-khw-i-pgg-jest-projekt-porozumienia-zaloga-kopalniniezadowolona,41432.html

Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. Dokument przedstawia cele do realizacji w perspektywie do roku 2020 i
2030. Wskazuje sposób ich osiągania oraz określa najważniejsze projekty.
Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zaznaczył, że
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju opiera się na kilku filarach, z
których część udało się już konkretnie rozwinąć.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-przyjal-strategie-na-rzeczodpowiedzialnego-rozwoju.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.
Zmieniono ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawę Przepisy
wprowadzające ustawę o KAS, aby dostosować je do znowelizowanych ustaw: o
podatku od towarów i usług oraz Prawo o ruchu drogowym.
Obydwie ustawy dotyczące KAS były procedowane w parlamencie jednocześnie
z ustawą o VAT i ustawą o ruchu drogowym i nie było możliwości uzgodnienia ich
treści.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawyprzepisy-wprowadzajace-ustawe-o-krajowej.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw,
przedłożony przez ministra zdrowia.
Optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu
Zdrowia (NFZ) na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz
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standaryzacja realizacji tych świadczeń – to podstawowe cele projektu nowelizacji
ustawy.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-oswiadczeniach-opieki-zdrowotnej-9.html

Projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi
śródlądowej, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Projekt ustawy reguluje czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Nowe
przepisy są rezultatem wdrożenia do polskiego prawa wymogów dyrektywy unijnej
2014/112/UE, które uzupełniają zapisy Kodeksu pracy w stosunku do pracowników
zatrudnionych na statkach żeglugi śródlądowej.

Kryteria przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zmieniają się na korzyść
beneficjentów. Pracodawcy mogą się starać o dofinansowanie do szkoleń m.in.
dla osób po 45 roku życia i osób niepełnosprawnych, a urzędy pracy mają
możliwość przekierowywania pieniędzy do regionów i sektorów, w których są one
najbardziej potrzebne. W tym roku do wykorzystania jest 200 mln zł.
http://nettg.pl/news/140875/wsparcie-dla-grup-zagrozonych-bezrobociem

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-czasie-pracy-nastatkach-zeglugi-srodladowej.html

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych
W dniu 14 lutego 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych.
Głównym tematem spotkania była dyskusja nad stanowiskiem nr 1/2017 WRDS
Województwa Lubelskiego w sprawie emigracji zarobkowej pracowników
wykonujących zawody medyczne ze szczególnym uwzględnieniem województwa
lubelskiego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,768,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslugpublicznych.html

15 lutego 2017
Wsparcie dla grup zagrożonych bezrobociem
– Urzędy pracy będą miały większe możliwości przekierowywania środków na
szkolenia do miejsc, gdzie są one najbardziej potrzebne i przyniosą najlepsze
efekty – podkreśla Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
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