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Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i
Członków ich Rodzin, który został powołany przez premier Beatę Szydło
zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 89 z 29 sierpnia 2016 r.

LIPIEC
17 lipca 2017
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia
W dniu 17 lipca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia
Odczytano oświadczenie Przewodniczącej Krajowego Sekretariatu Ochrony
Zdrowia NSZZ „Solidarność” dotyczące zawieszenia udziału w pracach
Branżowego Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia działającego przy
Ministerstwie Zdrowia.
W dalszej kolejności prezes NFZ przedstawił informacje na temat aktualnej sytuacji
finansowej Funduszu, wysokości środków przeznaczonych na kontraktowanie
świadczeń opieki zdrowotnej, harmonogramu działań w tym zakresie.
Kolejnym punktem dyskusji była informacja resortu zdrowia dotyczącą
opublikowanej listy szpitali wchodzących do sieci.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,842,posiedzenie-trojstronnego-zespolubranzowego-ds-ochrony-zdrowia.html

Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych wymaga zmiany
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są obecnie
analizy możliwych do wprowadzenia zmian w systemie wsparcia osób
niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.
Rozpatrywane są wszystkie propozycje rozwiązań, szczególnie te, zgłaszane
przez środowiska skupiające osoby niepełnosprawne oraz opiekunów osób
niepełnosprawnych. Należy do nich postulat zniesienia dysproporcji w wysokości
świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych i opiekunów osób
niepełnosprawnych od dzieciństwa.
Te propozycje, a także kwestia niezrealizowanego przez rząd poprzedniej
kadencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. sygn. akt K
38/13, są głównym przedmiotem prac międzyresortowego Zespołu do spraw

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,8990,sytuacja-opiekunow-osobniepelnosprawnych-wymaga-zmiany.html

Porozumienie z ratownikami medycznymi podpisane!
Dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia minister Marek Tombarkiewicz podpisał
porozumienie z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją
Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.
Strona związkowa domagała się zarówno gwarancji finansowych, jak też
przyspieszenia prac nad nowelizacjami ustaw o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, zmieniających jego funkcjonowanie.
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/porozumienie-z-ratownikami-medycznymi-podpisane/

19 lipca 2017
Waloryzacja emerytur. Wiemy, ile wyniosą podwyżki dla emerytów w marcu
2018 r.
Rząd przyjął właśnie rozporządzenie w sprawie przyszłorocznej waloryzacji
emerytur i rent. Najniższa emerytura może wzrosnąć o 24 zł brutto. Ktoś, kto ma 2
tys. zł emerytury, dostanie 48 zł brutto więcej.
http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,22114630,waloryzacja-emerytur-wiemy-ile-wyniosapodwyzki-dla-emerytow.html#BoxBizLink

Górnicza Solidarność: ustawa ws. jakości paliw uderzy m.in. w
przedsiębiorców
Regulacje w projekcie nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i
kontrolowania jakości paliw mogą dotknąć także przedsiębiorców oraz takie
instytucje jak szkoły czy szpitale, korzystające z paliw węglowych - uważają
przedstawiciele górniczej Solidarności.
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http://gornictwo.wnp.pl/gornicza-solidarnosc-ustawa-ws-jakosci-paliw-uderzy-m-in-wprzedsiebiorcow,302667_1_0_0.html

zł z programu MdM. Pozwoli to dofinansować kredyty na mieszkania ok. 4 tys.
rodzin.

20 lipca 2017

http://budownictwo.wnp.pl/prezydent-podpisal-nowele-programu-mieszkanie-dlamlodych,302772_1_0_0.html

Polski budżet górką stoi. Potężna nadwyżka, jakiej nie było w tym wieku
Po upływie sześciu miesięcy w państwowej kasie znajduje się kilka miliardów
złotych więcej, niż zakładano w ustawie budżetowej. Według szacunkowych
danych na koniec czerwca nadwyżka budżetu państwa wyniosła 5,9 miliardów
złotych - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.
http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/mf-nadwyzka-budzetowa-po-czerwcu-wyniosla-5-9-mldzl,758500.html

Polacy chcą powrotu emigrantów zarobkowych
Coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników sprawiają, że pracodawcy
muszą szukać ich poza granicami kraju. Jak pokazują badania Work Service aż
3/4 Polaków najchętniej przyciągnęłoby na rynek pracy swoich rodaków będących
na emigracji.
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/7,90443,22124730,polacy-chca-powrotu-emigrantowzarobkowych.html#BoxBizLink

Prezydent podpisał ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w służbie
zdrowia
Prezydent podpisał przygotowaną przez rząd ustawę regulującą sposób ustalania
najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych - poinformowała Kancelaria
Prezydenta. Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia będzie osiągnięta po
upływie okresu przejściowego - do końca 2021 r.
http://praca.wnp.pl/prezydent-podpisal-ustawe-o-minimalnych-wynagrodzeniach-w-sluzbiezdrowia,302769_1_0_0.html

Prezydent podpisał nowelę programu Mieszkanie dla Młodych
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dot. programu Mieszkanie
dla Młodych. Umożliwi ona wykorzystanie jeszcze w tym roku dodatkowych 60 mln

24 lipca 2017
Parlament zakończył pracę nad zmianami dot. pracy sezonowej
Aktualnie trwają uzgodnienia i konsultacje rozporządzeń wykonawczych do
ustawy, które uzupełnią przepisy ustawy. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia
2018 r.
Jednocześnie - do końca 2018 r. – będzie możliwość wykonywania pracy przez
cudzoziemców, także prac sezonowych, na podstawie „starych” oświadczeń
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w 2017 r.
Główne zmiany polegają na określeniu nowych zasad przyjmowania
cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej (zgodnie z dyrektywą
2014/36/UE) i krótkoterminowej (na podstawie oświadczeń[1]) w Polsce.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9004,parlament-zakonczyl-pracenad-zmianami-dot-pracy-sezonowej.html

Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia
W dniu 24 lipca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu
problemowego RDS ds. usług publicznych.
Głównym tematem spotkania było omówienie postulatów środowiska ratowników
medycznych. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek strony związkowej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,843,posiedzenie-podzespolu-ds-ochronyzdrowia.html

25 lipca 2017
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7,1% - tyle wyniosło bezrobocie w czerwcu
Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła w
Polsce 7,1%. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż wynikało z szacunków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W końcu czerwca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy
ukształtowała się na poziomie 1151,6 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z
poprzednim miesiącem (o 4,2%, tj. o 50,5 tys.) oraz w skali roku (o 17,3%, tj. o
240,8 tys.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,1%, tj. obniżyła się o 0,3
pkt. proc. wobec notowanej w końcu maja br. i była o 1,6 pkt. proc. niższa niż
przed rokiem.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,9011,7-1-tyle-wynioslo-bezrobociew-czerwcu.html

Minister Rafalska: Polska wśród krajów o najniższym bezrobociu w Europie
Polska jest obecnie wśród krajów o najniższym bezrobociu w Europie;
prognozujemy, że stopa bezrobocia będzie jeszcze spadać - powiedziała we
wtorek PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska,
odnosząc się do najnowszych danych GUS o bezrobociu.

Będzie można odliczyć więcej w ramach ulgi rehabilitacyjnej
Nie trzeba będzie udowadniać, że auto było wykorzystywane na dojazdy na
zabiegi. Niepełnosprawny lub jego opiekun odejmą 2280 zł, jeśli tylko mają
samochód.
Przy okazji zmian mających na celu głównie uszczelnienie systemu
podatkowego, Ministerstwo Finansów zaproponowało też rozwiązanie korzystne –
w zakresie ulgi rehabilitacyjnej. I to już w rozliczeniu za 2017 r.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1060027,ulga-rehabilitacyjna-zmiany-2018.html

Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu
Lotniczego i Obsługi Lotniskowej
W dniu 25 lipca 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się
kolejne posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu
Lotniczego i Obsługi Lotniskowej.
Omówione zostały postanowienia projektu rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,844,posiedzenie-trojstronnego-branzowegozespolu-do-spraw-transportu-lotniczego-i-obslugi-lotniskowej.html

http://praca.wnp.pl/rafalska-polska-wsrod-krajow-o-najnizszym-bezrobociu-weuropie,302998_1_0_0.html

26 lipca 2017

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianach dla rodzin
Minął ponad rok od wprowadzenia rządowego Programu „Rodzina 500+”.
Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie
świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1
sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i
świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Prezydent RP podpisał
ustawę o wprowadzająca ważne zmiany dla rodzin.

Minister Rafalska: pracujemy nad rozwiązaniem, które poprawiłoby sytuację
emerytów
W ciągu dwóch miesięcy ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego
dodatkowego wsparcia dla seniorów. "Pracujemy nad rozwiązaniem, które
poprawiłoby sytuację najbiedniejszych emerytów" - potwierdziła szefowa MRPiPS
Elżbieta Rafalska. Pomysł już zyskał miano "500 plus dla emerytów", ale w tym
przypadku dodatek byłby wypłacany raz w roku i przysługiwałby jedynie przy
emeryturze nie przekraczającej 1,5 tys. zł brutto.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9010,prezydent-rp-podpisalustawe-o-zmianach-dla-rodzin.html

http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/500-plus-dla-emerytow-komentarzrafalskiej/f06sgv
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Wicepremier Morawiecki: deficyt budżetowy niższy od planu nawet o
przeszło 10 mld zł
Deficyt budżetowy w 2017 r. może się zamknąć nawet poniżej 49 mld zł wobec
planu 59,3 mld zł - powiedział PAP wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodał, że ma
nadzieję, iż inwestycje wyszły na plus już w II kw. i osiągnęły ok. 4-proc. dynamikę,
a w III kw. przyspieszy ona do 5 proc.

Minimalna stawka godzinowa nie wszędzie jest wypłacana. PIP planuje co
najmniej 20 tys. kontroli
- Stwierdzane przez nas nieprawidłowości od lat są podobne, zmieniają się tylko
branże, w których występują w zależności od koniunktury na rynku. Często bowiem
pracodawcy próbują utrzymać się na rynku, czy zyskać przewagę konkurencyjną
kosztem pracowników - stwierdza Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy.

http://www.wnp.pl/gielda-bankowosc-ubezpieczenia/morawiecki-deficyt-budzetowy-nizszyod-planu-nawet-o-przeszlo-10-mld-zl,303027_1_0_0.html

http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/minimalna-stawka-godzinowa-nie-wszedzie-jestwyplacana-pip-planuje-co-najmniej-20-tys-kontroli,45633.html

Bezrobocie na koniec roku może wynieść 6,8 proc. - Rafalska, MRPiPS
Stopa bezrobocia na koniec 2017 roku może wynieść 6,8 proc. - oceniła minister
rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Wicepremier Morawiecki: reforma OFE wejdzie w życie od początku lipca
2018 r.
Reforma OFE wejdzie w życie od początku lipca przyszłego roku - poinformował
PAP wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Dodał, że jest
to bardzo kompleksowa reforma, przygotować się do niej musi także ZUS.

http://praca.wnp.pl/bezrobocie-na-koniec-roku-moze-wyniesc-6-8-proc-rafalskamrpips,303086_1_0_0.html

Prasa: wielki boom płacowy staje się faktem. Dla kogo?
Brak rąk do pracy wymusi na pracodawcach podwyżki wynagrodzeń. Tak dobrze
jak przed kryzysem nie będzie, ale są branże, w których wzrost będzie dwucyfrowy
- pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna".
http://praca.wnp.pl/prasa-wielki-boom-placowy-staje-sie-faktem-dlakogo,303025_1_0_0.html

27 lipca 2017
Minister Rafalska: wysokość dodatku dla emerytów nie jest jeszcze
przesądzona
Wysokości jednorazowego dodatku dla emerytów w przyszłym roku nie jest
jeszcze przesądzona - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Elżbieta Rafalska. Przypomniała, że waloryzacja emerytur w 2017 r. będzie
wyższa niż w tym roku.
http://praca.wnp.pl/rafalska-wysokosc-dodatku-dla-emerytow-nie-jest-jeszczeprzesadzona,303093_1_0_0.html

http://praca.wnp.pl/morawiecki-reforma-ofe-wejdzie-w-zycie-od-poczatku-lipca-2018r,303092_1_0_0.html

Rząd pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi pracy sezonowej
- Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów na ostatnim posiedzeniu uzgodnił projekt
ułatwiający zatrudnienie pracownikom sezonowym - poinformował wicepremier
Mateusz Morawiecki. Dodał, że rozwiązania te będą sprzyjały także napływowi
pracowników z Białorusi, czy Ukrainy.
http://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/rzad-pracuje-nad-rozwiazaniami-dotyczacymipracy-sezonowej,45729.html

MRPiPS chce wyższej płacy minimalnej. Jest projekt rozporządzenia
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w opublikowanym w czwartek
projekcie rozporządzenia proponuje wzrost płacy minimalnej do 2,1 tys. zł i 13,7 zł
minimalnej stawki godzinowej oraz liczy na wzrost dochodów sektora finansów
publicznych i dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych o ponad 1 mld zł.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1060671,wyzsza-placa-minimalna.html
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Minister Gróbarczyk: za dwa miesiące PŻM zacznie inwestować
Za dwa miesiące Polska Żegluga Morska zacznie inwestować. Wystarczyło
wprowadzić zasadę, że polscy armatorzy będą remontować i budować statki w
polskich stoczniach - powiedział w czwartek w TVP Info minister gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk
Odnosząc się do kondycji przemysłu stoczniowego w Polsce Gróbarczyk
powiedział, że "dziś sytuacja jest taka, że to nie decyzje polityczne na szczęście
mają znaczenie, ale gospodarka wskazuje, że przemysł stoczniowy rozwija się i
będzie się rozwijał i żadna decyzja KE tego nie zmieni.
http://www.naszdziennik.pl/polska/186259,za-dwa-miesiace-pzm-zacznie-inwestowac.html

Rząd pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi pracy sezonowej
- Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów na ostatnim posiedzeniu uzgodnił projekt
ułatwiający zatrudnienie pracownikom sezonowym - poinformował wicepremier
Mateusz Morawiecki. Dodał, że rozwiązania te będą sprzyjały także napływowi
pracowników z Białorusi, czy Ukrainy.
- Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów uzgodnił we wtorek projekt dotyczący
ułatwienia pracy dla pracowników sezonowych. Nasza propozycja ma sprzyjać nie
tylko np. Polakom chcącym pracować w sezonie, jak np. studenci, ale także
napływowi pracowników z Białorusi i Ukrainy. Będzie on pozwalał na pracę w
okresie 3 - 4 miesięcy, wraz ze składką zdrowotną, małym podatkiem, ale bez
składki emerytalnej - powiedział Morawiecki.

proprzędsiębiorcze zmiany w ustawach podatkowych, prawie handlowym, prawie
pracy i ubezpieczeń społecznych, ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, o
wychowaniu w trzeźwości, bezpieczeństwie żywności, drogach publicznych i
administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą.
http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/pakiet-morawieckiego/0mb53v

ME: Wysokość opłaty mocowej - w zależności od zużycia energii
Opłata mocowa dla gospodarstw domowych będzie uzależniona od rocznego
zużycia energii elektrycznej - napisał w odpowiedzi na poselską interpelację
wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Pierwszy raz opłatę tę zobaczymy na
rachunkach w październiku 2020 r.
Wiceszef resortu przypomniał, że zgodnie z rządowym projektem ustawy o rynku
mocy, który wpłynął do Sejmu na początku lipca br., koszty tzw. rynku mocy będą
przenoszone poprzez opłatę mocową, która będzie składową taryf za dystrybucję
i przesył energii elektrycznej.
http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/me-wysokosc-oplaty-mocowej-w-zaleznosciod-zuzycia,2531006,4141

http://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/rzad-pracuje-nad-rozwiazaniami-dotyczacymipracy-sezonowej,45729.html

28 lipca 2017
Będzie kolejny pakiet Morawieckiego
Nowe wsparcie dla przedsiębiorców. Trzy ministerstwa przygotowują duży pakiet
pomocowy dla firm. Planowane zmiany mają objąć co najmniej kilkanaście ustaw.
Pracami nad pakietem kieruje resort rozwoju, a pomagają mu resorty
sprawiedliwości oraz pracy i polityki społecznej. W jego skład mają wejść m.in.

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

Strona 5

