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GRUDZIEŃ
15 grudnia 2017
4,2 mln zł na wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami
Ponad 4,2 mln złotych – takie dofinansowanie trafiło do 24 gmin w ramach
resortowego programu „Maluch Plus” edycja specjalna „Za życiem”. Program
„Maluch Plus” edycja „Za życiem” został podzielony na trzy moduły. Pierwszy z
nich miał na celu utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci
niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w wieku od ukończenia 1
roku życia do ukończenia 3 roku życia. Zadaniem drugiego modułu było
dostosowanie istniejących miejsc opieki w instytucjach opieki do potrzeb tych
dzieci. Z kolei celem trzeciego modułu było zapewnienie funkcjonowania takich
miejsc. Łączna kwota dofinansowania w module 1 to 1 127 727 złotych. Natomiast
kwota zakwalifikowanych ofert do dofinansowania w ramach modułu 2 wyniosła
2 117 674 złotych. Suma modułu 3 to 955 000 złotych.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9556,4-2-mln-zlna-wsparcie-dzieci-z-niepelnosprawnosciami.html

Eurostat: wzrost zatrudnienia w Polsce o 1,4%
1,4% – o tyle według Eurostatu wzrosło rok do roku zatrudnienie w III kwartale w
Polsce. To zbliżony wskaźnik do średniego wzrostu zatrudnienia w całej Unii
Europejskiej, który wyniósł 1,7%. W III kwartale 2017 roku zatrudnienie w Polsce w
porównaniu z tym samym okresem przed rokiem wzrosło o 1,4%. Taki sam wzrost
zatrudnienia odnotowano w Belgii. Największy wzrost zatrudnienia dotyczy
Rumunii (5,3%) i Malty (4,9%), a najmniejszy – Wielkiej Brytanii (0,9%), Litwy
(0,8%), Finlandii (0,5%) i Łotwy (0,4%).
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,9555,eurostat-wzrost-zatrudnienia-w-polsce-o-1-4.html

Duże pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej
Do 100 tys. zł i do 500 tys. złotych – na taką pożyczkę mogą liczyć podmioty
ekonomii społecznej w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz
ekonomii społecznej”. Projekt – na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej – realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem projektu „Wsparcie
inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej ”jest zapewnienie podmiotom
ekonomii społecznej (PES) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania,
niezbędnych do rozwijania działalności gospodarczej. Środki na realizację Projektu
Pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz dotacji celowej
budżetu państwa (15%). W ramach Projektu na pożyczki przeznaczono ponad 25
mln złotych. Dzięki zwrotnemu mechanizmowi finansowania do PES trafi
dodatkowo 6 mln złotych.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ekonomia-spoleczna-isolidarna/art,9558,duze-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej.html

18 grudnia 2017
Posiedzenie TZB ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego
i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych
W dniu 18 grudnia 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji
Technicznej Sił Zbrojnych, któremu przewodniczył Pan Bartosz Kownacki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Współprzewodniczący
Zespołu. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej omówili stan realizacji
Planu Modernizacji Technicznej SZ RP oraz postępowań o udzielanie zamówień
wraz z zabezpieczeniem źródeł finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem
Programów: WISŁA, HOMAR, NAREW oraz Programu Śmigłowcowego.
http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,899,trojstronny-zespol-ds-rozwoju-przemyslowegopotencjalu-obronnego-i-modernizacji-technicznej-sil-zbrojnych.html
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Górnictwo:
dziewięć
filarów
nowej
polityki
surowcowej
Trwają konsultacje społeczne przygotowanego w Ministerstwie Środowiska
projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Niemal do końca 2018 roku będą się
one odbywać w największych miastach Polski. Ten dokument ma m.in. ułatwić
działalność przedsiębiorcom, zmniejszyć fiskalizm państwa, racjonalnie
gospodarować zasobami. PSP to dokument przygotowany przez międzyresortowy
zespół ds. polityki surowcowej państwa.
http://nettg.pl/news/147038/gornictwo-dziewiec-filarow-nowej-polityki-surowcowej

19 grudnia 2017
Górnictwo: większość rekompensat już wypłacono
Większość 10-tysięcznych rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla
została już wypłacona uprawnionym emerytom, rencistom i wdowom górniczym poinformował we wtorek, 19 grudnia, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Wiceszef resortu energii ponowił zapewnienie, że większość osób uprawnionych
do tego świadczenia otrzyma je przed świętami Bożego Narodzenia, a jedynie
nieliczni w kolejnych dniach, przed końcem tego roku. Ustawa o świadczeniu
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla weszła w życie
w październiku, a wnioski o wynoszącą 10 tys. zł rekompensatę były przyjmowane
do 18 listopada.
http://nettg.pl/news/147084/gornictwo-wiekszosc-rekompensat-juz-wyplacono

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku
pracy
W dniu 19 grudnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy.
W pierwszej części spotkania dyskutowano na temat projektu ustawy o zasadach
wspierania nowych inwestycji. Następnie dyskutowano nad projektem ustawy o
zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych.

http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,900,posiedzenie-zespolu-problemowego-rady-dialoguspolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

Jest porozumienie krajów UE dotyczące wspierania elektrowni węglowych
Jest porozumienie unijnych krajów dotyczące wspierania w przyszłości elektrowni
węglowych z pieniędzy publicznych, co było ważne dla Polski. Unijni ministrowie
do spraw energii, po prawie 13-godzinnych negocjacjach w Brukseli, uzgodnili
wspólne stanowisko ws. pakietu propozycji, który ma zmienić funkcjonowanie
rynku energetycznego w UE. To tzw. pakiet zimowy, przedstawiony przez Komisję
Europejską pod koniec listopada 2016 r., którego celem ma być przyspieszenie
rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Z polskiej perspektywy jedną z kluczowych spraw stał się zapis o wprowadzeniu
limitu emisji CO2 dla wspieranych z publicznych pieniędzy producentów energii
elektrycznej w ramach tzw. rynku mocy. KE tłumaczyła, że chce w ten sposób
zapobiegać ukrytemu subsydiowaniu elektrowni węglowych.
https://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1963782,Jest-porozumienie-krajow-UE-wselektrowni-weglowych-Polska-poparla-kompromis

20 grudnia 2017
Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego
Informacja na temat realizacji przez ZUS ustawy zmieniającej wiek emerytalny oraz
ustawy wprowadzającej indywidualne rachunki składkowe płatników (e-Składka)
była przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego pod
przewodnictwem Elżbiety Rafalskiej – Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,901,posiedzenie-plenarne-rady-dialoguspolecznego.html

Górnictwo: układ zbiorowy jak konstytucja
Konieczne jest opracowanie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
w górnictwie i później na jego podstawie stworzenie układów dla poszczególnych
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zakładów – do takiego wniosku niemal jednogłośnie doszli uczestnicy konferencji,
która odbyła się w Katowicach, w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
http://nettg.pl/news/147091/gornictwo-uklad-zbiorowy-jak-konstytucja

21 grudnia 2017
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego
Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców był przedmiotem posiedzenia
Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego, które odbyło się 21 grudnia
2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,902,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-transportudrogowego.html

22 grudnia 2017
Nowe kopalnie, modernizacje bloków energetycznych - Program dla Śląska
Inwestycje o łącznej wartości sięgającej 40 mld zł, wzmocnienie istniejących w
regionie możliwości i wykorzystanie potencjałów rozwojowych zakłada Program dla
Śląska, przygotowany przez Rząd w uzgodnieniu z Wojewódzką Radą Dialogu
Społecznego.
http://energetyka.wnp.pl/nowe-kopalnie-modernizacje-blokow-energetycznych-programdla-slaska,313742_1_0_0.html

27 grudnia 2017
OZZL wystąpił z listem otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwrócił się do
Prezydenta RP z listem otwartym, prosząc w nim o podjęcie inicjatywy
opracowania Narodowego Programu Naprawy Ochrony Zdrowia w Polsce.
W liście do Prezydenta RP zarząd krajowy OZZL przypomniał negatywne cechy,
które charakteryzują obecny stan publicznej służby zdrowia w Polsce
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/OZZL-pisze-do-prezydenta-ws-naprawyochrony-zdrowia-Polityka-zdrowotna,179783,14.html

Szkolenia BHP już nieobowiązkowe? Ten przepis może wiele zmienić
Opiniowane są obecnie przepisy ustawy, która ma zmniejszyć obciążenia dla
przedsiębiorców. Jedna z propozycji dotyczy zwiększenia limitu liczby
pracowników, poniżej którego pracodawcy mogą samodzielnie wykonywać zadania
służby BHP.
Zgodnie z przygotowanym przez resort rozwoju pakietem ułatwień dla
przedsiębiorców wiele zmieni się w zakresie szkoleń BHP.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/szkolenia-bhp-juz-nieobowiazkowe-ten-przepis-mozewiele-zmienic,49697.html

28 grudnia 2017
Od nowego roku podwyżka płacy minimalnej
Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za
pracę czeka kolejna podwyżka. Płaca minimalna wyniesie wtedy 2100 złotych. To
o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Z początkiem roku wzrośnie
też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów
cywilnoprawnych.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,9589,od-nowego-rokupodwyzka-placy-minimalnej.html

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych, przedłożony przez ministra energii.
Projekt ustawy proponuje regulacje, których celem będzie stymulowanie rozwoju
elektromobilności w Polsce oraz zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych,
czyli głównie gazu ziemnego: skroplonego (LNG) i sprężonego (CNG) oraz energii
elektrycznej.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-elektromobilnosci-ipaliwach-alternatywnych.html

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

Strona 3

GRUDZIEŃ

2/2017

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO
Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz,
przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Projekt ustawy zakłada reformę instytutów badawczych, której celem jest
stworzenie efektywnego zaplecza naukowego do realizacji strategicznych
programów rządowych. Powstanie Sieć Badawcza: Łukasiewicz w oparciu
o potencjał obecnie funkcjonujących instytutów badawczych. Działalność nowej
instytucji będzie koordynowało Centrum Łukasiewicz.
Głównym celem działania Sieci Łukasiewicz będzie prowadzenie badań
naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla realizacji polityki
gospodarczej, naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wskazuje z kolei, że
wypowiedzeń było co najmniej tysiąc więcej.
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Po-31-grudnia-szpitale-czeka-paraliz-Tojuz-kolejne-ostrzezenie,179836,1.html

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-sieci-badawczejlukasiewicz.html

Polityka społeczna i rodzinna. Co nowego w 2018 roku?
Więcej pieniędzy na program "Maluch +", nowe rozwiązania w programie "Za
życiem" czy "Senior+". Między innymi takie zmiany wejdą w życie w 2018 w
polityce rodzinnej i społecznej.
http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/polityka-spoleczna-i-rodzinnaco-nowego-w-2018-roku,102107.html

29 grudnia 2017
Po 31 grudnia szpitale czeka paraliż? To już kolejne ostrzeżenie
Brak lekarzy odczuwalny jest w całej Polsce, jednak prawdziwe problemy mogą
nadejść po 31 grudnia, gdy w wielu przypadkach zakończy się okres
wypowiedzenia klauzuli opt-out umożliwiającej lekarzom pracę w wymiarze
większym niż 48 godzin tygodniowo.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do 28 grudnia klauzulę opt-out
wypowiedziało w całym kraju 3528 lekarzy, w tym 1877 rezydentów. Porozumienie
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