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W dniu 5 grudnia 2017 r. w CPS „Dialog” odby-
ło si  posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu 
Szklarskiego Trójstronnego Zespołu ds. Prze-
mysłu Chemicznego, które prowadził Współ-
przewodnicz cy Podzespołu Jan wi tek ‒ 
Prezes Zwi zku Pracodawców Polskie Szkło.

Podczas posiedzenia omówiono zgłoszone 
przez partnerów społecznych tematy. Pierw-
szym z nich był wniosek Federacji Zwi zków Za-
wodowych Szkło o rozpocz cie prac noweliza-
cji zał cznika nr 1 „Wykaz prac w szczególnych 
warunkach” do ustawy z dnia 19.12.2008 roku 
o emeryturach pomostowych. Na wniosek 
Pa stwowej Inspekcji Pracy w zakładach pra-
cy bran y szklarskiej zostały przeprowadzo-
ne przez akredytowane laboratoria badania 
i pomiary parametrów mikroklimatu gor ce-
go oraz wydatku energetycznego. Po anali-

zie wyników bada  przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy odb dzie si  dyskusja na temat 
dalszego procedowania albo poprzez zmian  
ustawy, albo zmian  interpretacji przepisów 
przez Zakład Ubezpiecze  Społecznych.

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej poinformował, e do 
Rady Dialogu Społecznego został skierowany 
przez Ogólnopolskie Porozumienie Zwi z-
ków Zawodowych projekt zmiany ustawy 
o emeryturach pomostowych, który zakłada 
m. in. likwidacj  wygasaj cego charakteru 
emerytur pomostowych. Ciałem, które jest 
odpowiednie zarówno w zakresie zmiany 
ustawy o emeryturach pomostowych w za-
kresie likwidacji charakteru wygasaj cego 
tych wiadcze  jak te  ewentualnego pod-
j cia inicjatywy legislacyjnej jest Zespół ds. 
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Ubezpiecze  Społecznych RDS, który w dniu 
6.12.2017 r. ma si  zajmowa  tym tematem.
Ustalono, e Podzespół wróci do sprawy na 
swych kolejnych posiedzeniach.
Nast pnie przedstawicielka Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej przedstawiła obszern  infor-
macj  na temat wprowadzenia ułatwie  w 
zakresie praktycznej nauki zawodu. Członkom 
Podzespołu zostanie przesłana drog  e-mail 
przedstawiona prezentacja ł cznie z podsta-
wami prawnymi obowi zuj cymi w tym te-
macie. Przekazana zostanie równie  informa-
cja o organizowanych przez MEN spotkaniach 
na temat zawodów.

Kolejnym tematem były plany zmian na pol-
skim rynku recyklingu odpadów opakowa-
niowych. Przedstawiciel Departamentu Go-
spodarki Odpadami Ministerstwa rodowiska 
poinformował, e prowadzone s  prace ana-
lityczne i została zlecona ekspertyza, która ma 

wykaza , czy wprowadzenie takiego systemu 
jest w Polsce mo liwe i wykonalne technicz-
nie.

Nast pnym omawianym tematem był pro-
gram wspierania termomodernizacji budyn-
ków jednorodzinnych jako narz dzie ograni-
czenia smogu. Podzespół przyj ł informacje 
przekazan  przez przedstawiciela Departa-
mentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruk-
tury i Budownictwa. (MRPiPS)
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