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16 października 2017
Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych
W dniu 16 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
Przedstawiono główne założenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. Partnerzy społeczni m.in.
negatywnie odnieśli się do kwestii wydatkowania środków Funduszu Pracy.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,863,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

19 października 2017
Przełom w sprawie protestu rezydentów? Przyjęto projekt ustawy
Stały Komitet RM przyjął projekt ustawy, która ma zagwarantować stopniowy
wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB do 2025 r. - powiedział
minister Henryk Kowalczyk na konferencji, w której uczestniczy także minister
zdrowia Konstanty Radziwiłł.
Podwyższenie nakładów jest jednym z głównych postulatów lekarzy rezydentów,
którzy 2 października rozpoczęli protest. Domagają się oni jednak podwyższenia
nakładów do 6,8 proc. PKB w trzy lata.
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/przyjeto-projekt-ustawy-ws-dofinansowania-sluzbyzdrowia/qm8z5he

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
Z udziałem Ministra Zdrowia - Konstantego Radziwiłła w dniu 19 października br. w
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się nadzwyczajne posiedzenie

Prezydium Rady Dialogu Społecznego poświęcone obecnej sytuacji w ochronie
zdrowia.
Strona społeczna Prezydium Rady poinformowała Ministra, że najwłaściwszym
forum do prowadzenia rozmów w kwestii finansowania całego systemu ochrony
zdrowia oraz niskich płac pracowników ochrony zdrowia jest Rada Dialogu
Społecznego – zespół ds. usług publicznych. Partnerzy społeczni podtrzymali
wspólną decyzję o odmowie przystąpienia do prac w powołanym przez Ministra
Zdrowia Zespole do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie
zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,866,nadzwyczajne-posiedzenie-prezydium-radydialogu-spolecznego.html

20 października 2017
Pierwsze spotkanie zespołu ministra. Protest rezydentów bliższy końca?
W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się pierwsze posiedzenie
zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości
kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania. W trwającym niemal trzy godziny
spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele MZ, MRPiPS i MF. Nie wzięli w nim
udziału prowadzący głodówkę lekarze-rezydenci.
"Rozmawialiśmy o dwóch obszarach - o zwiększonych nakładach na ochronę
zdrowia i wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Dyskusja była skoncentrowana
wokół tej pierwszej sprawy" - powiedział dziennikarzom Radziwiłł.
http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/pierwsze-spotkanie-zespolu-ministra-protestrezydentow-blizszy-konca,48040.html

Senat przyjął zmiany w przyznawaniu najniższych emerytur
Senat RP uchwalił w czwartek nowelizację ustawy, która zakłada, że wszystkim
rencistom będzie przysługiwało prawo do najniższego świadczenia w wysokości 1
tys. zł lub 750 zł.
Celem nowelizacji jest rozszerzenie gwarancji prawa do najniższej emerytury dla
osób pobierających emerytury przyznane z urzędu zamiast renty z tytułu
niezdolności do pracy do kwoty 1000 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z
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tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (odpowiada najniższej
wysokości renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,9368,senat-przyjal-zmiany-wprzyznawaniu-najnizszych-emerytur.html

Posiedzenie TZB ds. Branży Węgla Brunatnego
W dniu 20 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog”
odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.
Stronę rządową na posiedzeniu reprezentowali Pan Bartosz Marczuk –
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan
Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,867,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzywegla-brunatnego.html

21 października 2017
Szefowa MRPiPS, Elżbieta Rafalska: W Luksemburgu na temat pracowników
delegowanych
Poniedziałkowe (23.10) spotkanie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej,
Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO) może być ważne dla Polski.
Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska będzie rozmawiała w Luksemburgu na temat
pracowników delegowanych. W poniedziałek, 23.10 weźmie udział w posiedzeniu
Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich
(EPSCO). Będzie jej towarzyszył wiceminister Stanisław Szwed. Najwięcej
kontrowersji budzi kwestia, czy dyrektywa powinna dotyczyć pracowników
transportu.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/szefowa-mrpips-elzbieta-rafalska-w-luksemburgu-natemat-pracownikow-delegowanych,48066.html

23 października 2017

Posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020
W Ministerstwie Rozwoju odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa
2020, organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów w zakresie tej
Strategii. Zespół przyjął Plan prac Zespołu na kolejny rok i zapoznał się z
projektem dokumentu pn.: Informacja z wykonania Krajowego Programu Reform
na rzecz realizacji strategii „Europa 2020" w Polsce (w okresie kwiecień – wrzesień
2017 r.).
Ponadto podsumowano spotkanie robocze na temat kształtowania się zjawiska
ubóstwa w Polsce w świetle aktualnych danych.
Dużą część posiedzenia Zespołu poświęcono tematowi horyzontalnemu pn.
Wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw w dobie gospodarki cyfrowej.
http://www.opzz.org.pl/-/posiedzenie-zespolu-ds-strategii-europa-203?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstronatestowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gNOZewj4t8sZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_kB6LDtliljJ3
__column1%26p_p_col_count%3D4%26_101_INSTANCE_gNOZewj4t8sZ_advancedSearch%3Dfal
se%26_101_INSTANCE_gNOZewj4t8sZ_keywords%3D%26_101_INSTANCE_gNOZewj4t
8sZ_delta%3D5%26_101_INSTANCE_gNOZewj4t8sZ_cur%3D2%26_101_INSTANCE_gN
OZewj4t8sZ_andOperator%3Dtrue

24 października 2017
Rada UE przyjęła stanowisko ws. pracowników delegowanych
Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko ws. pracowników delegowanych przy
sprzeciwie m.in. Polski i Węgier. Polska chciała, żeby dyrektywa nie odnosiła się
bezpośrednio do transportu, jednak nie znalazło się to ostatecznie w propozycji
Rady.
W Luksemburgu w poniedziałek odbyło się posiedzenie Rady UE z udziałem
ministrów krajów członkowskich ds. zatrudnienia i pracy poświęcone nowelizacji
dyrektywy o pracownikach delegowanych. Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska
powiedziała wczoraj, że w negocjacjach między państwami członkowskimi UE
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Polsce nie udało się osiągnąć kompromisu w takim wymiarze, jakiego
oczekiwaliśmy.
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rada-ue-przyjela-stanowisko-ws-pracownikowdelegowanych-polska-przeciw/jby0x3k

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej
Zamrożenie funduszu płac w budżetówce, finansowanie staży lekarskich z
funduszu Pracy, a także umorzenie pożyczek udzielonych przez państwo na rzecz
FUS. Zakłada to przyjęty przez rząd projekt ustawy okołobudżetowej na 2018 rok.
Projekt ustawy okołobudżetowej to właściwie projekt ustawy o szczególnych
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. Jest on ściśle
związany z projektem samej ustawy budżetowej na przyszły rok.
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/projekt-ustawy-okolobudzetowej-na-2018-rokprzyjety-przez-rzad/hnptczl

Rząd przyjął projekt dot. skrócenia czasu przechowywania akt
pracowniczych
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy, dzięki której akta pracownicze
będzie można przechowywać krócej i w formie elektronicznej. Nowe propozycje
skracają okres przechowywania przez pracodawców akt pracowniczych z 50 do 10
lat, pozwalają pracodawcom przechowywać dokumentację pracowniczą w formie
elektronicznej, wskazują bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia jako
domyślną. Skrócony czas przechowywania aktów pracowniczych oznacza, że
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie dysponował wszystkimi danymi
potrzebnymi do uzyskania świadczeń i ustalenia ich wysokości.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1080534,skrocenie-czasu-przechowywania-aktpracowniczych.html

Posiedzenie zespołu problemowego ds. usług publicznych
W dniu 24 października 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych do
którego zostali doproszeni członkowie podzespołu ds. ochrony zdrowia.

Henryka Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan przypomniała, że strona
społeczna Prezydium uzgodniła, że najwłaściwszym forum do prowadzenia
rozmów w kwestii finansowania całego systemu ochrony zdrowia oraz niskich płac
pracowników ochrony zdrowia jest Rada Dialogu Społecznego – zespół ds. usług
publicznych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,868,posiedzenie-zespolu-ds-uslug-publicznych.html

25 października 2017
Posiedzenie doraźnego zespołu RDS ds. zamówień publicznych
W dniu 25 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds.
zamówień publicznych. Na posiedzeniu zostały przedstawione uwagi partnerów
społecznych do przygotowanej na zlecenie Rady Dialogu Społecznego ekspertyzy
„Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie negocjacji w celu
uzyskania rozwiązań innowacyjnych – propozycje rozwiązań dla polskiego
systemu zamówień publicznych”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,872,posiedzenie-doraznego-zespolu-rds-dszamowien-publicznych.html

26 października 2017Posiedzenie doraźnego zespołu RDS ds. zamówień
publicznych
W dniu 26 października 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyło się
posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień
publicznych.
Na posiedzeniu został przedstawiony dokument roboczy z dnia 25 października
2017 r. „Postulaty do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych Strony
pracodawców i Strony pracowników Zespołu ds. zamówień publicznych Rady
Dialogu Społecznego”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,870,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowienpublicznych.html
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Posiedzenie zespołu RDS ds. ubezpieczeń społecznych
W dniu 26 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
ubezpieczeń społecznych.
Dyskutowano na temat emerytur pomostowych oraz przesłanego do konsultacji
społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,869,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-ubezpieczen-spolecznych.html

Próg, od którego przestaje się płacić ZUS - do likwidacji
W projektowanej regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości
przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego
i wypadkowego - czytamy w uzasadnieniu do projektu.
Zmiana - według wyliczeń Ministerstwa Finansów- dotknie około 350 tys.
podatników.
http://biznes.interia.pl/news/prog-od-ktorego-przestaje-sie-placic-zus-dolikwidacji,2542702,1021

27 października 2017
Posiedzenie zespołu RDS ds. międzynarodowych
W dniu 27 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się spotkanie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
międzynarodowych, któremu przewodniczy pan Bogdan Kubiak, NSZZ
„Solidarność”. Przedmiotem obrad Zespołu była przede wszystkich dyskusja nad
przedstawioną przez Komisję Europejską propozycją ustanowienia Europejskiego
Filaru Praw Socjalnych. Strony pracowników i pracodawców w Zespole
wypracowały wspólne stanowisko dotyczące Filaru.

30 października 2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny,
pracy i polityki społecznej. Projekt nowelizacji przewiduje zniesienie górnego limitu
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci
się składek (tzw. 30-krotność). Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku
ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również
wprowadzona przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników
zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-osystemie-ubezpieczen-spolecznych-oraz-4.html

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Rafalska nową
Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego
Minister Elżbieta Rafalska została wskazana przez Premier Beatę Szydło na
roczną kadencję przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego i zastąpiła na tym
miejscu Henrykę Bochniarz – Prezydent Konfederacji Lewiatan. Uroczyste
przejęcie przewodnictwa w Radzie odbyło się w dniu 30 października 2017 r. w
Pałacu Prezydenckim, podczas posiedzenia plenarnego z udziałem Prezydenta
RP – Andrzeja Dudy, Prezes Rady Ministrów – Beaty Szydło.
Prezydent RP – Andrzej Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,873,minister-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznejelzbieta-rafalska-nowa-przewodniczaca-rady-dialogu-spolecznego.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,874,posiedzenie-zespolu-rds-dsmiedzynarodowych.html
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