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państwa. - Teraz mówimy o dostosowaniu się do polityki klimatycznej UE.
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http://nettg.pl/news/150182/eec-2018-rzad-przeznaczyl-na-gornictwo-juz-4-mld-zl

16 maja 2018
Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. usług publicznych
Dyskusja nad rządowym projektem ustawy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nad projektem ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce była głównym
tematem posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych. Spotkanie
odbyło się 16 maja 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,950,posiedzenie-zespolu-ds-uslug-publicznych.html

System wsparcia osób niepełnosprawnych
System wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin będzie się opierał na trzech
filarach. Pierwszy z nich to solidarnościowy fundusz wsparcia osób
niepełnosprawnych. Drugi filar to pakiet społecznej odpowiedzialności, a trzeci –
program „Dostępność+”. Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych będzie
zasilany z dwóch źródeł – z części składki odprowadzanej od wynagrodzeń
na Fundusz Pracy oraz daniny solidarnościowej.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,9950,system-wsparcia-osobniepelnosprawnych.html

EEC 2018: rząd przeznaczył na górnictwo już 4 mld zł
Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, będzie reprezentował Polskę przy
tworzeniu europejskiej platformy dla regionów górniczych. Poinformował o tym
Krzysztof Tchórzewski, minister energii, podczas EEC 2018 w Katowicach. Polska,
a konkretnie Śląsk, są wśród trzech unijnych regionów objętych pilotażem. To zaś
oznacza dodatkowe pieniądze na przywrócenie ludziom, biznesowi, terenów po
dawnych kopalniach. W grę wchodzi nawet 1-1,5 mld euro dla naszego regionu.
Krzysztof Tchórzewski przypomniał, że od Komisji Europejskiej (KE) dostaliśmy
zgodę na restrukturyzację górnictwa, wsparcie finansowe branży z budżetu

Senat za II etapem programu „Za życiem”
Po wprowadzeniu pierwszego etapu programu „Za życiem” czas na jego kolejną
odsłonę. Dzięki uchwaleniu przez Senat nowelizacji ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych II etap
programu „Za życiem” już za chwilę stanie się faktem. Głównym celem programu
„Za życiem” jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, a w
szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. W praktyce program „Za
życiem” to kompleksowe rozwiązania dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i ich
rodzin, wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, a także usług
wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego. Przyjęty
w ostatni czwartek przez Sejm, a dziś przez Senat drugi etap programu „Za
życiem” obejmuje z kolei m.in.: wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii
zajęciowej, wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego oraz
wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,9954,senat-za-ii-etapemprogramu-za-zyciem.html

17 maja 2018
Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju
Dyskusja na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia
składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność
gospodarczą na mniejszą skalę była tematem posiedzenia doraźnego Zespołu
Problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które odbyło się
17 maja 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie.
Minister Emilewicz omówiła najważniejsze założenia powyższego projektu.
Zakłada on wprowadzenie obniżonych i proporcjonalnych do przychodu składek na
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ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących indywidualnie jednoosobową
działalność gospodarczą i uzyskujących roczny przychód nieprzekraczający 30krotności minimalnego wynagrodzenia. Z takiego rozwiązania będą mogli
skorzystać przedsiębiorcy przez 3 lata w ciągu 5 ostatnich lat prowadzenia
działalności. Projektowana regulacja minimalizuje również obciążenia
administracyjne nakładane na przedsiębiorców.
http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,951,posiedzenie-doraznego-zespolu-ds-strategii-narzecz-odpowiedzialnego-rozwoju.html

Lewiatan skarży do TK zakaz handlu w niedziele
W przesłanym do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o kontrolę ustawy
o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni Konfederacja
Lewiatan twierdzi, że nowe przepisy zawierają niedające się usunąć wątpliwości
interpretacyjne. Narusza to, zdaniem przedsiębiorców, zasadę zaufania
do państwa i stanowionego przez nie prawa. zdaniem Lewiatana zaskarżona
ustawa tworzy dwie grupy podmiotów – objętych i nieobjętych zakazem, a to
różnicuje zatrudnionych w nich pracowników. Pozostawia jednym pełną swobodę
wykonywania pracy w określone dni, dla innych ograniczoną. Zdaniem
Konfederacji Lewiatan narusza to wiele konstytucyjnych zasad, m.in. ochrony
pracy, wolności wykonywania pracy, równości wobec prawa oraz
proporcjonalności.
http://www.rp.pl/Kadry/305169926-Lewiatan-skarzy-do-TK-zakaz-handlu-w-niedziele.html

18 maja 2018
Od 2010 w budżetówce nie wzrosły płace. Postulujemy zmianę
Pensje w budżetówce zamrożono w 2010 roku. Teraz „Solidarność” postuluje,
aby wzrosły o 12 proc. Prezydium Komisji Krajowej „S” przedstawiło propozycje
podwyżki płac w budżetówce, wzrostu wynagrodzeń, minimalnego wynagrodzenia
oraz wzrostu emerytur i rent w 2019 roku. H. Nakonieczny – członek prezydium
,,S” do spraw dialogu społecznego: ,,Wszystkie nasze propozycje wynikają
z obliczeń. Zaproponowany poziom wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze

budżetowej wynika z przeliczenia skumulowanego poziomu inflacji od 2010 roku,
czyli przez cały okres zamrożenia wskaźnika waloryzacji.
http://tysol.pl/a19360-H-Nakonieczny-nasz-wywiad-Od-2010-w-budzetowce-nie-wzroslyplace-Postulujemy-zmiane-

21 maja 2018
Otwarcie ŚDS w Krzyszczynce
Minister Elżbieta Rafalska wzięła udział w uroczystym otwarciu Środowiskowego
Domu Samopomocy w Krzyszczynce w województwie lubuskim. Była także
gościem konferencji „Partnerstwo w kształceniu zawodowym”, która miała miejsce
w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas
konferencji minister Elżbieta Rafalska poruszyła temat obecnej sytuacji na rynku
pracy. Liczba pracujących w gospodarce narodowej w 2017 r., wg GUS, wyniosła
15 720 tys. osób, tj. była o 527 tys. wyższa niż w 2016 roku. Spada stopa
bezrobocia. Wg szacunków MRPiPS bezrobocie w kwietniu wyniosło 6,3%.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,9963,otwarcie-sds-wkrzyszczynce.html

Katowice: dyskutowali o Programie dla Śląska
Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego „Program dla Śląska” zorganizowano
w poniedziałek, 21 maja w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach. Wzięli w nim udział m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek,
pełnomocnik Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny, prezes
zarządu WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bendarek, przewodniczący zarządu
regionu śląsko-dąbrowsgiego NSZZ Solidarność Dominik Kolorz i wiceprezes
KSSE Barbara Piontek. - Dla nas miała to być przede wszystkim pierwsza
inwentaryzacja tych ponad 70 przedsięwzięć, które są zapisane w „Programie dla
Śląska”. (…)
„Program dla Śląska” jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.
http://nettg.pl/news/150319/katowice-dyskutowali-o-programie-dla-slaska
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PLL LOT: akcja protestacyjna pracowników
Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy PLL LOT, upoważniony przez Nadzwyczajne
Walne Zebranie członków dwóch reprezentatywnych związków zawodowych,
ZZPK PLL LOT S.A. i ZZPPiL (posiadających ok. 759 członków), podjął decyzję
o prowadzeniu dalszej akcji protestacyjnej, polegającej na skrupulatnym
przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przewozie lotniczym.
Związki zapowiedziały również, że akcja protestacyjna będzie prowadzona do dnia
uchylenia przez Sąd postanowienia Zarządu LOT-u, zakazującego rozpoczęcia
strajku 1 maja br., bądź do czasu osiągnięcia kompromisu z pracodawcą.

w regionalnej konferencji konsultacyjnej, dotyczącej Polityki Surowcowej Państwa.
Jędrysek dodał, iż chciałby, aby jednym z efektów konsultacji i wypracowanych
strategii do przygotowania polityki surowcowej było dużo większe przyzwolenie
społeczne, na inwestycje geologiczno-górnicze. Zaprezentowany jesienią zeszłego
roku projekt Polityki Surowcowej Państwa jest efektem pracy międzyresortowego
zespołu, którego przewodniczącym jest Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu
ds. polityki surowcowej państwa, wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek,
przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk.

http://nettg.pl/news/150308/pll-lot-akcja-protestacyjna-pracownikow

http://nettg.pl/news/150374/wieksze-przyzwolenie-spoleczne-na-inwestycje-gornicze-jestmozliwe

22 maja 2018

24 maja 2018 r.

Skuteczniejsza egzekucja alimentów
Podniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, większa
odpowiedzialność pracodawców – to niektóre ze zmian w ramach pakietu
alimentacyjnego. Zaprezentowany projekt stanowi realizację tzw. pakietu
alimentacyjnego zawartego w przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2017 r.
dokumencie „Przegląd systemów wsparcia rodzin”. To kolejny - po dokonanej
z inicjatywy ministra sprawiedliwości w maju 2017 r. nowelizacji art. 209 Kodeksu
karnego - krok ku poprawie poziomu ściągalności alimentów, w tym alimentów
na dzieci od ich rodziców.

Kraków: dopłata do termomodernizacji budynków
Krakowianie, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych i wymienili piece
węglowe na ogrzewanie proekologiczne lub złożyli wniosek o taką wymianę, będą
mogli otrzymać dopłatę także do termomodernizacji budynku. Dotacja będzie
przyznawana na ocieplenia ścian, dachów i stropów oraz wymianę okien i drzwi
zewnętrznych. Wysokość wsparcia będzie uzależniona od dochodów
gospodarstwa. Najniższa dotacja będzie wynosiła do 2 tys. zł, kolejne: do 5, 10 i 20
tys. zł, a najwyższa do 30 tys. zł, ale nie więcej niż 100 proc. poniesionych kosztów
kwalifikowanych. Na największe wsparcie mogą liczyć te rodziny, w których
miesięczny dochód jest niższy niż 1028 zł na osobę lub 1268 zł w gospodarstwach
jednoosobowych.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczeniarodzinne/art,9964,skuteczniejsza-egzekucja-alimentow.html

23 maja 2018
Większe przyzwolenie społeczne na inwestycje górnicze jest możliwe
- Istotne jest podnoszenie świadomości społecznej na temat inwestycji
geologiczno-górniczych i pokazywanie zalet ich realizacji - uważa wiceminister
środowiska, Mariusz Orion Jędrysek, który środę, 23 maja, w Kielcach uczestniczył

http://nettg.pl/news/150382/krakow-doplata-do-termomodernizacji-budynkow

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu
„Dobry start” wraz z aktem wykonawczym do tej uchwały  projektem
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start” oraz propozycje weryfikacji wysokości kryteriów
dochodowych i kwot świadczeń rodzinnych były przedmiotem posiedzenia zespołu
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ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 24 maja
2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,953,posiedzenie-zespolu-ds-budzetu-wynagrodzeni-swiadczen-socjalnych.html

Projekt noweli ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia
w konsultacjach
Projekt zmiany przepisów regulujących sposób ustalania najniższego
wynagrodzenia pracowników medycznych został skierowany do konsultacji
publicznych.
W projekcie określono 11 grup zawodowych zależnie od wykształcenia i
specjalizacji. Dla każdej ustalono oddzielny współczynnik pracy. Najważniejszą
zmianą - jak oceniają autorzy regulacji - jest rozszerzenie zakresu ustawy o
pracowników działalności podstawowej innych niż wykonujący zawody medyczne.
https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/projekt-noweli-ustawy-o-minimalnychwynagrodzeniach-w-ochronie-zdrowia-w-konsultacjach,54327.html

Po kwietniu tego roku budżet miał nadwyżkę w wysokości 9,3 mld zł –
poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie w sprawie szacunkowego
wykonania budżetu państwa. - Należy zauważyć, że wynik budżetu państwa
w okresie styczeń-kwiecień, w ostatnim czasie wykazuje stałą tendencję rosnącą.
http://nettg.pl/news/150462/finanse-po-kwietniu-budzet-z-wielomiliardowa-nadwyzka

Górnictwo: Bogdanka stawia na CSR
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR - od ang. corporate social
responsibility) to coś, na co obecnie chętnie stawiają firmy, także z branży
wydobywczej. W Lubelskim Węglu Bogdanka rozpoczęto prace nad nową
Strategią CSR. Jednym z ich elementów były cztery spotkania z przedstawicielami
interesariuszy spółki, m.in. administracji publicznej, służby zdrowia, organizacji
branżowych i biznesowych, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych
oraz partnerów biznesowych. CSR to dobry sposób na ocieplenie wizerunku,
zbudowanie zaufania, dobrej opinii, podzielenie się z otoczeniem tym, co w każdej
organizacji najlepsze.
http://nettg.pl/news/150430/gornictwo-bogdanka-stawia-na-csr

25 maja 2018 r.
Prezydent podpisał ustawę o upaństwowieniu ratownictwa medycznego
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zakładającą upaństwowienie ratownictwa
medycznego. Istniejące umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa
medycznego mają obowiązywać na okres, na jaki zostały zawarte, nie dłużej niż do
31 marca 2019 r.
W myśl przepisów, dyspozytornia medyczna stanie się komórką organizacyjną
urzędu wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka działania Systemu Wspomagania
Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa.
https://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/prezydent-podpisal-ustawe-o-upanstwowieniuratownictwa-medycznego,54358.html

Finanse: po kwietniu budżet z wielomiliardową nadwyżką

28 maja 2018 r.
Najnowsza wersja o PPK gotowa
Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję projektu ustawy
o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) z kilkoma dużymi zmianami.
Ostateczna wersja będzie gotowa w połowie czerwca. Najważniejsza zmiana
dotyczy obniżenia składki do PPK płaconej przez najmniej zarabiających.
W ustawie będzie zapisane prawo pracownika z zarobkami poniżej płacy
minimalnej do obniżenia składki po swojej stronie do 0,5 proc., ale jeśli będzie
chciał, będzie mógł ją płacić w normalnym wymiarze. W nowej wersji projektu
znalazł się też zapis, który jasno mówi o tym, że PPK mają charakter prywatny. To
jest nowy projekt ustawy o PPK, ale będzie on jeszcze skierowany do finalnych
konsultacji z partnerami społecznymi i ostateczna wersja będzie gotowa 14
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czerwca. Wcześniej, 30 maja odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie Zespołu
Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych.
http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/najnowsza-wersja-o-ppkgotowa,2570889,4141

Związki zawodowe: nowy szef Górniczej Solidarności
Decyzją obradującego w Katowicach sprawozdawczo-wyborczego Walnego
Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ
Solidarność nowym przewodniczącym największej górniczej organizacji
związkowej został Bogusław Hutek (KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Piast"), lider
Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy
Górniczej SA. Bogusław Hutek Otrzymał 48 z 76 oddanych głosów ważnych. Jego
kontrkandydata, Stanisława Kłysza (ZG "Brzeszcze"), dotychczasowego wiceszefa
Sekcji, poparło 28 delegatów.
http://nettg.pl/news/150481/zwiazki-zawodowe-nowy-szef-gorniczej-solidarnosci

29 maja 2018 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarski morskiej i żeglugi
śródlądowej.
Projekt nowelizacji ustawy rozstrzyga wątpliwości interpretacyjne dotyczące
postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zgód wodnoprawnych
oraz pobierania opłat za usługi wodne. W projekcie przewidziano także
zmniejszenie formalności związanych z postępowaniami administracyjnymi
dotyczącymi zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawyprawo-wodne-oraz-niektorych-innych-ustaw-2.html

Dialog odpowiedzią na kryzys! Międzynarodowa Konferencja Pracy
Z udziałem ponad 5 tysięcy delegatów, reprezentujących 187 krajów
członkowskich ONZ rozpoczęły się 28 maja br. w Genewie obrady 107. Sesji

Międzynarodowej Konferencji Pracy. Przed uczestnikami kilkanaście dni dyskusji
m.in. nad przyszłością dialogu trójstronnego oraz koniecznymi zmianami w
funkcjonowaniu Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Podczas Konferencji delegaci i eksperci będą dyskutować m.in. nad kwestiami
przemocy w pracy, sytuacji kobiet na rynku pracy, dialogiem społecznym,
rozwojem współpracy, oraz tradycyjnie nad przestrzeganiem standardów
wynikających z konwencji i zaleceń MOP.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/17756-dialogodpowiedzia-na-kryzys-miedzynarodowa-konferencja-pracy

PE zatwierdził niekorzystne dla Polski porozumienie ws. pracowników
delegowanych
Parlament Europejski zatwierdził we wtorek (28 maja) podczas posiedzenia
plenarnego w Strasburgu niekorzystne z punktu widzenia polskich przedsiębiorców
zmiany dotyczące delegowania pracowników do innych państw członkowskich.
Nowa dyrektywa będzie jednak szkodliwa dla polskich firm. Ograniczy możliwość
delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia tego czasu
o sześć miesięcy na podstawie "uzasadnionej notyfikacji" przedstawionej przez
przedsiębiorcę władzom państwa przyjmującego.
https://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/pe-zatwierdzil-niekorzystne-dla-polskiporozumienie-ws-pracownikow-delegowanych,54473.html

30 maja 2018 r.
PPK po konsultacjach społecznych. Co nowego?
Zaangażowanie pracowników, zapis o prywatności środków czy dopuszczenie do
oferowania PPK przez wiele podmiotów. To najważniejsze zmiany w projekcie
dotyczącym tak zwanych Pracowniczych Planów Kapitałowych po konsultacjach
społecznych. Niższe składki mają płacić mniej zarabiający.
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2136022,PPK-po-konsultacjach-spolecznychCo-nowego
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