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16 listopada 2017
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych
W dniu 16 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
ubezpieczeń społecznych
Spotkanie dotyczyło projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada zniesienie zasady
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,886,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-ubezpieczen-spolecznych.html

17 listopada 2017
Minister Rafalska: Europejski filar spraw socjalnych pokazuje społeczną
twarz UE
Europejski filar spraw socjalnych to ważny dokument, który próbuje pokazać
społeczną twarz UE; pozwala na zastosowanie różnorodnych polityk społecznych
poszczególnych krajów członkowskich - oceniła w piątek w Goeteborgu szefowa
MRPiPS Elżbieta Rafalska.
Liderzy instytucji UE podpisali tzw. europejski filar spraw społecznych, proklamując
tym samym zbiór zasad ws. dostępu do zatrudnienia, warunków pracy, ochrony
socjalnej i zatrudnienia.
Europejski filar praw socjalnych opiera się na 20 podstawowych zasadach
uporządkowanych według trzech kategorii: równe szanse i dostęp do zatrudnienia,
uczciwe warunki pracy oraz ochrona socjalna i integracja społeczna.
https://www.kadry.abc.com.pl/aktualnosci/rafalska-europejski-filar-spraw-socjalnychpokazuje-spoleczna-twarz-ue-,116658.html

Mediacje, jako sposób rozwiązywania sporów
Podpisaniem porozumienia dotyczącego mediacji pracowniczych zakończyła się
konferencja pt. „Perspektywy mediacji w stosunkach pracy w Wielkopolsce”, która
w piątek 17 listopada 2017r. odbyła się na wydziale Prawa i Administracji UAM w
Poznaniu. Organizatorami konferencji byli: Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”, Pracodawcy RP Wielkopolska oraz Wielkopolska Izba PrzemysłowoHandlowa, a patronat nad nią objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
http://www.tysol.pl/a13456-Mediacje-jako-sposob-rozwiazywania-sporow

20 listopada 2017
Górnictwo: układ zbiorowy w PGG do połowy przyszłego roku
Ministerstwo Energii chce, by procedury zarządzania i regulacje pracownicze w
podległych mu spółkach górniczych, energetycznych, gazowych i paliwowych,
zawierały mechanizmy zabezpieczające spółki przed dekoniunkturą. Wzorem
takich rozwiązań ma być układ zbiorowy pracy w PGG.
Intencją ministerstwa jest, by był to modelowy dokument dla kształtowania relacji
pracowniczych w dużych firmach. Podobne regulacje miałyby zostać wdrożone
także w innych spółkach nadzorowanych przez Ministerstwo Energii.
http://nettg.pl/news/146497/gornictwo-uklad-zbiorowy-w-pgg-do-polowy-przyszlego-roku

Ministrowie w siedzibie ZZG w Polsce
Minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski gościli
20 listopada, na zaproszenie Rady Krajowej ZZG w Polsce, w siedzibie związku,
w Katowicach. Głównym tematem spotkania była obecna sytuacja polskiego
górnictwa i jego przyszłość. Ministrowie mówili również o nowym podejściu do
zarządzania strategicznymi firmami państwowymi, czy też o konieczności
przygotowania wraz ze stroną społeczną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego
Pracy, który obejmował by spółki górnicze, energetyczne, gazowe i paliwowe.
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Strona związkowa przedstawiła też problemy z realizacją umów między spółkami
górniczymi a szkołami zawodowymi.
http://www.opzz.org.pl/-/ministrowie-w-sidzibie-zzg-wpolsce?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
__column-1%26p_p_col_count%3D4

21 listopada 2017
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. rozwoju dialogu
W dniu 21 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. rozwoju
dialogu społecznego.
Zespół kontynuował dyskusję nad projektem ustawy o jawności życia publicznego
podjętą na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2017 r. Ustawa ta ma zastąpić trzy
obecnie obowiązujące ustawy: o ograniczeniu działalności gospodarczej osób
pełniących funkcje publiczne, o lobbingu oraz o dostępie do informacji publicznej.
http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,887,posiedzenie-zespolu-ds-rozwoju-dialoguspolecznego.html

22 listopada 2017
Trwają prace nad wspólnym stanowiskiem związków zawodowych ws.
polityki klimatycznej UE
NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum Związków zawodowych rozmawiają nad
wspólnym stanowiskiem w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
Według przedstawicieli związków polityka klimatyczna UE osłabia gospodarczo
całą wspólnotę, w szczególności Polskę, której przemysł opiera się na węglu.
Najprawdopodobniej wspólne stanowisko będzie gotowe na początku grudnia.
Byłby to ważny głos, zwłaszcza że w przyszłym roku w Polsce odbędzie się

konwencja klimatyczna COP 24. Zdaniem związkowców potrzebna jest szersza
koalicja na rzecz obrony polskiego węgla.
http://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/trwaja-prace-nad-wspolnymstanowiskiem-zwiazkow-zawodowych-ws-polityki-klimatycznej-ue/

Stanowisko partnerów społecznych w sprawie zniesienia górnego limitu
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
5 reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych przyjęło 21 listopada
2017 r. wspólne negatywne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o
zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (druk
sejmowy 1974) dotyczącego zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe.
http://pracodawcyrp.pl/aktualnosci/stanowisko-partnerow-spolecznych-w-sprawiezniesienia-gornego-limitu-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe

23 listopada 2017
Posiedzenie Zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień
publicznych
W dniu 23 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” odbyło
się posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
zamówień. W trakcie spotkania partnerzy społeczni postanowili, że w terminie do
7 grudnia 2017 r. zostaną wypracowane stanowiska poszczególnych organizacji,
a także zgłoszone ewentualne uwagi i propozycje do dokumentu roboczego pt.
,,Postulaty do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych strony pracowników
i strony pracodawców doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień
publicznych Rady Dialogu Społecznego”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,888,posiedzenie-doraznego-zespoluproblemowego-rds-ds-zamowien-publicznych.html
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24 listopada 2017
Zakaz handlu przegłosowany
Sejm przegłosował ustawę, która w pierwszej fazie ogranicza, a od 2020 r. w
praktyce zakazuje handlu w niedziele.
Od 1 marca 2018 r. sklepy będą działać w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca.
Będą jednak wyjątki od uchwalonych zasad. W dwie niedziele przed świętami
Bożego Narodzenia i jedną niedzielę przed Wielkanocą handel będzie mógł się
odbywać bez przeszkód.
https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/zakaz-handlu-w-niedziele-sejm-przeglosowalustawe/s43kepw

Sejm za zniesieniem górnego limitu składek ZUS
Sejm przegłosował zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe. To oznacza, że od każdej kwoty wynagrodzenia będzie trzeba
odprowadzać składki.
Dotychczas limit wynosił 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej na dany rok. W 2017 roku wynosi on 127 890 zł
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/sejm-zniosl-gorny-limit-skladekna-zus/pe78nwd

Sejm przyjął zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych
Większe wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych, ułatwienia w ich
zakładaniu i funkcjonowaniu czy umożliwienie tworzenia konsorcjów spółdzielczych
– między innymi takie zmiany zakłada uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie
ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.
W lipcu br. minęło dziesięć lat od wejścia w życie ustawy o spółdzielniach
socjalnych.
Doświadczenia
ostatniego
dziesięciolecia
pokazują,
że zainteresowanie ideą spółdzielczą wciąż rośnie. W latach 2009–2012, liczba
spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
potroiła się. W następnych latach następował dalszy wzrost zarejestrowanych

podmiotów. O ile na koniec 2013 r. w KRS zarejestrowanych było 936 spółdzielni
socjalnych, to na koniec listopada 2016 r. było 1395 spółdzielni, a obecnie
zarejestrowanych jest 1627 podmiotów.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ekonomia-spoleczna-isolidarna/art,9492,sejm-przyjal-zmiany-w-ustawie-o-spoldzielniach-socjalnych.html

27 listopada 2017
Górnictwo wymaga inwestycji, by utrzymać wydobycie; konieczny import
węgla
Przy obecnej koniunkturze polskie kopalnie mogłyby rentownie wydobywać
i sprzedawać więcej węgla, niż są dziś w stanie wydobyć. Aby utrzymać
wydobycie, górnictwo wymaga inwestycji, które nie wyeliminują jednak rosnącego
importu węgla - wskazują eksperci i szefowie górniczych spółek.
Kondycja i perspektywy górnictwa węgla kamiennego były w poniedziałek tematem
dorocznej konferencji w Katowicach. Jej uczestnicy byli zgodni, że dzięki
restrukturyzacji i koniunkturze sektor węglowy odzyskał stabilność i rentowność,
stanął jednak - z powodu niedoinwestowania w minionych latach - przed barierą
niemożności szybkiego zwiększania wydobycia. By zaspokoić potrzeby rynku,
konieczne jest zwiększenie importu węgla m.in. z Rosji.
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/gornictwo-wymaga-inwestycji-by-utrzymacwydobycie,2546907,4199

28 listopada 2017
80 mln zł na Senior+ 2018
28 listopada 2017 r. ruszyła II edycja programu ,,Senior+”. O założeniach
programu i zmianach w systemie pomocy społecznej rozmawiano 27 listopada
w bielskiej delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu
z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w poprzedzającym je briefingu
uczestniczyli: Stanisław Szwed, Sekretarz stanu w MRPiPS, Elżbieta Bojanowska,
Podsekretarz stanu w MRPiPS, a także Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski .
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W 2018 roku na program „Senior+” przeznaczona zostanie najwyższa w historii
kwota: 80 milionów złotych, która pozwoli na utworzenie ok. 310 nowych placówek,
w tym 60 Dziennych Domów i 250 Klubów „Senior+”, w tym około 20 nowych
placówek w województwie śląskim – zapowiedział wiceminister Stanisław Szwed.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9504,80-mln-zl-na-senior2018.html

Od przyszłego roku łatwiejsze koncesje na węgiel i gaz łupkowy
Trwają prace nad projektem kolejnych zmian ustawy Prawo geologiczne i górnicze
przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska.
Od przyszłego roku mają być łatwiejsze postępowania w związku z koncesjami na
poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów, m.in. gazu łupkowego.
Przedsiębiorcy skorzystają na wprowadzeniu procedury „open door”, w której to oni
będą mogli inicjować postępowanie koncesyjne na wydobycie węglowodorów ze
złóż. Mniej biurokracji ma być też przy przedłużaniu koncesji na wydobycie węgla.
Ma to zapobiec wygaśnięciu do 2020 roku ważności ponad połowy z 65 koncesji
na eksploatację złóż węgla kamiennego i brunatnego. Proponowane nowe
przepisy przewidują też zmiany w regulacjach dotyczących wydobycia bursztynu.

Minister Rafalska - przygotowaliśmy program Opieka 75 plus
57,4 mln zł ma być przeznaczone na program dofinansowania usług opiekuńczych
seniorów "Opieka 75 plus" - poinformowała we wtorek minister rodziny pracy
i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Resort szacuje, że wsparciem z programu
może być objętych 13,5 tys. seniorów.
Resort informuje, że program ma zwiększyć dostępność do usług opiekuńczych dla
osób od 75. roku życia, które mieszkają na terenach gmin do 20 tys. mieszkańców.
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/rafalska-przygotowalismy-program-opieka-75plus,2542967,4199

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej,
przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Doprecyzowano przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące placówek
udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym oraz wprowadzono
nowy typ placówki: schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-opomocy-spolecznej-0.html

http://nettg.pl/news/146660/od-przyszlego-roku-latwiejsze-koncesje-na-wegiel-i-gazlupkowy

29 listopada 2017

Polska prorodzinną potęgą dzięki programowi 500 plus
Jak wynika z raportu firmy PwC, Polska jest na 4. miejscu pod względem ulg na
dzieci i świadczeń rodzinnych. Eksperci nie mają wątpliwości, że przyczynił się do
tego program 500 plus.
W wyniku wprowadzenia w 2016 roku programu 500+ Polska znalazła się
w czołówce państw z największym wsparciem finansowym dla rodzin
w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju.

Powstaną schroniska z usługami opiekuńczymi
Wprowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jako
dodatkowego typu placówki, możliwość przyznania schronienia osobie bezdomnej
oczekującej na umieszczenie w domu pomocy społecznej czy rezygnacja
z wymogu zawarcia kontraktu socjalnego – to najważniejsze rozwiązania, które
przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o pomocy
społecznej. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zakłada powstanie
nowego typu placówki udzielającej tymczasowego schronienia. Chodzi
o schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/polska-prorodzinna-potega-dzieki-programowi-500plus_1029479.html

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,9508,powstanaschroniska-z-uslugami-opiekunczymi-.html
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Posiedzenie Rady Rynku Pracy
29 listopada br., w gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
spotkała się Rada Rynku Pracy.
W trakcie posiedzenia omawiano zagadnienia związane z walką z nielegalnym
zatrudnieniem. Zaprezentowano rozwiązania wykonane w systemach IT obszaru
publicznych służb zatrudnienia, na potrzeby obsługi procesu i monitoringu
kolejnych etapów zatrudniania cudzoziemców.

zaskakiwani". Stwierdził również, że "naturalne" byłoby wydłużenie vacatio legis
o rok. W podobnym tonie wypowiada się minister Elżbieta Rafalska.
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zniesienie-limitu-skladekzus-najwczesniej-od,160,0,2392224.html

http://www.opzz.org.pl/-/posiedzenie-rady-rynku-pra-7

30 listopada 2017
Bezrobotni przeszli na emeryturę
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska ujawniła nowe dane
na temat skutków obniżenia wieku emerytalnego. Jak poinformowała, według
stanu na 24 listopada do ZUS trafiło 377 407 wniosków. Ponad połowę złożyli
ludzie nieaktywni na rynku pracy. Do tej grupy zaliczają się nie tylko bezrobotni,
lecz także renciści i pobierający świadczenia przedemerytalne. Osoby, które
postanowiły zrezygnować z pracy, by przejść na emeryturę, stanowiły 40 proc.
ogółu.
http://superbiz.se.pl/wiadomosci-biz/bezrobotni-przeszli-na-emeryture-efektustawy-wiekowej_1029783.html
Nie będzie zniesienia limitu składek ZUS w 2018 roku. Teraz rząd mówi
o rocznym vacatio legis
Pomysłowi zniesienia tzw. zasady 30-krotności od wielu dni przeciwstawiały się
wszystkie organizacje zrzeszające przedsiębiorców i pracodawców, krytycznie
wypowiada się także związek NSZZ "Solidarność". O wstrzymanie prac nad
ustawą zaapelowała również Rada Nadzorcza ZUS. Wicepremier Morawiecki
podkreślił, że przedsiębiorcy "mają już pozamykane budżety i nie powinni być
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