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4 Stycznia 2016 r.
MRPiPS zapowiada wprowadzenie w 2016 r. minimalnej stawki godzinowej
przy zleceniach
Ma ona być ustalona na kwotę 12 zł. Zdaniem rządu, częścią planu stworzenia
nowych miejsc pracy musi być zwiększenie popytu, nie tylko poprzez zwiększenie
liczby pracujących, ale też poprzez podniesienie płac.
Godzinowa stawka minimalna nie będzie stosowana przy zatrudnianiu na etat. Tu
od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywać miesięczna płaca minimalna, która
wzrasta o 100 zł - do 1850 złotych brutto.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mrpips-zapowiada-wprowadzenie-w-2016-rminimalnej-stawki-godzinowej-przy-zleceniach-1

5 Stycznia 2016 r.
MRPiPS: w 2016 r. wiele zmian w przepisach prawa pracy
W tym roku wchodzą w życie nowe regulacje. Trwają też prace nad istotnymi
zmianami dla polskich rodzin oraz w obszarze pracy. Dowiedz się co nowego
czeka rodziny, pracowników i pracodawców.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mrpips-w-2016-r-wiele-zmian-w-przepisachprawa-pracy

Minister Tchórzewski: Polska energetyka nadal będzie się opierać na węglu.
Trzeba budować kopalnie
- Od węgla nie odchodzimy, ale mamy w Polsce zaawansowane prace nad
czystymi technologiami wykorzystania tego surowca. Pokaz naszej myśli
technicznej w tym zakresie na COP 21 zrobił duże wrażenie. Myślę, że ten
kierunek powinniśmy kontynuować - uważa minister energii, Krzysztof
Tchórzewski.
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/tchorzewski-polska-energetyka-nadalbedzie-sie-opieracna,2242698,4199?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Informacja na temat projektów ustaw planowanych do rozpatrzenia przez
rząd wraz wykazem prac legislacyjnych Rady Ministrów
Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat projektów ustaw planowanych
do rozpatrzenia przez rząd wraz wykazem prac legislacyjnych Rady Ministrów,
przedłożonymi przez ministra, przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów.
Pełny wykaz prac legislacyjnych rządu jest na bieżąco aktualizowany w Biuletynie
Informacji Publicznej Rady Ministrów.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/informacja-na-temat-projektowustaw-planowanych-do-rozpatrzenia-przez-rzad.html

7 Stycznia 2016 r.
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej będą obsadzane bez konkursów
W dniu 7 stycznia 2015 r. Prezydent Adndrzej Duda podpisał ustawię o służbie
cywilnej, na mocy której wyższe stanowiska w służbie cywilnej będą obsadzane w
drodze powołania, a nie jak dotychczas konkursu.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wyzsze-stanowiska-w-sluzbie-cywilnej-bedaobsadzane-bez-konkursow

Czas na duże zmiany w kodeksie pracy
Poza wzmocnieniem Państwowej Inspekcji Pracy rząd już niedługo chce powołać
komisję kodyfikacyjną, która na nowo napisze prawo pracy, informuje
"Rzeczpospolita".
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czas-na-duze-zmiany-w-kodeksie-pracy

Górnictwo: Redukcja zatrudnienia ale bez zwolnień
W ubiegłym roku trzy największe śląskie spółki węglowe zmniejszyły zatrudnienie w drodze przekształceń organizacyjnych i odejść pracowników m.in. na emerytury i
inne świadczenia - łącznie o ponad 16 tys. osób. 2016 rok - choć nie są planowane
zwolnienia - będzie kolejnym rokiem redukcji załogi kopalń.
Zmniejszanie zatrudnienia ma następować, jak dotąd, głównie w drodze odejść na
emerytury oraz ewentualnych przekształceń.
http://www.nettg.pl/news/133338/gornictwo-redukcja-zatrudnienia-ale-bez-zwolnien
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Porozumienie o współpracy między regionalnymi organizacjami
pracodawców a związkami zawodowymi
Na Dolnym Śląsku oficjalnie podpisano porozumienie o współpracy między
regionalnymi organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi. Forum
Partnerów Społecznych - bo taka jest nazwa tej inicjatywy, będzie platformą
komunikacji między przedstawicielami reprezentatywnych organizacji pracowników
i pracodawców w regionie.

Debata Trójstronna w TVP info na temat projektu "500+" z udziałem
przedstawicieli: FZZ, NSZZ Solidarność, ZRP, Konfederacji Lewiatan oraz
strony rządowej
Projekt zakłada, że rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł
miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Rodziny o dochodach nie wyższych niż
800 zł (lub 1200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) dostaną pieniądze
także na pierwsze dziecko.

Sześciolatki nie muszą iść do szkół - prezydent podpisał ustawę
Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków
przewiduje znowelizowana ustawa o systemie oświaty, którą podpisał prezydent
Andrzej Duda.
Nowelizacja przewiduje, że od nowego roku szkolnego dzieci sześcioletnie będą
mogły pójść do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały, konieczna będzie pozytywna opinia
poradni psychologiczno-pedagogicznej.

11 Stycznia 2016 r.

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2016/1/nowa_inicjatywa_pracodawcow_i_zwiazk
owcow_na_dolnym_slasku

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/szesciolatki-nie-musza-isc-do-szkol-prezydent-podpisalustawe/zs2k1v

Górniczy związek za ustawową gwarancją deputatu węglowego dla emerytów
górniczych
Związek Zawodowy Górników w Polsce chce ustawowego zagwarantowania
darmowego deputatu węglowego z budżetu państwa dla wszystkich emerytów
górniczych. Związek rozpoczął zbieranie 100 tys. podpisów pod obywatelską
inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gorniczy-zwiazek-za-ustawowa-gwarancjadeputatu-weglowego-dla-emerytow-gorniczych

9 Stycznia 2016 r.

http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-infodebata-trojstronna-09012016/23509441

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w
Katowicach
Podczas pierwszego posiedzenia śląskiej WRDS, które miało miejsce w gmachu
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wybrano prezydium WRDS oraz przyjęto
regulamin jej funkcjonowania.
Jak poinformował przewodniczący, jeszcze w styczniu odbędzie się robocze
spotkanie prezydium WRDS, natomiast na pierwszą dekadę lutego zaplanowano w
pierwsze plenarne posiedzenie Rady, które będzie poświęcone przede wszystkim
problemami branży hutniczej.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/regiony/item/12357-pierwszeposiedzenie-wojewodzkiej-rady-dialogu-spolecznego-w-katowicach

12 Stycznia 2016 r.
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich
W dniu 11 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Rady Dialogu
Społecznego ds. funduszy europejskich, na którym omawiano, oprócz spraw
organizacyjnych, stan wdrożenia rekomendacji zamieszczonych w „Białej Księdze.
Zasady partnerstwa we wdrażaniu funduszy europejskich w Polsce wraz ze
strategią realizacji w okresie programowania 2014–2020” – dokumencie
opracowanym przez reprezentatywnych partnerów społecznych w ramach projektu
„Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014–
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2020. organizacyjne, w tym harmonogram i tematykę posiedzeń Zespołu w 2016
roku.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,580,posiedzenie-zespolu-rds-ds-funduszyeuropejskich.html

Związki apelują o podwyżki i uwzględnienie stażu pracy przy prawie do
emerytury
O podwyżki wynagrodzeń, które pozwalałyby na odprowadzanie wyższych składek
emerytalnych i przez to wzmacniałyby system oraz ustalenie stażu pracy
uprawniającego do emerytury - zaapelowali we wtorek przedstawiciele związków
zawodowych.
We wtorek sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przeprowadziła
wysłuchanie publiczne prezydenckiego projektu zmian w ustawie emerytalnej.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zwiazki-apeluja-o-podwyzki-i-uwzglednieniestazu-pracy-przy-prawie-do-emerytury

Rada ds. Innowacyjności powołana przez premier Beatę Szydło
Chcemy, aby polskie produkty stały się cenionym i poszukiwanym dobrem na
światowych rynkach. W tym celu powstała Rada ds. Innowacyjności. Pierwsze
efekty jej pracy już za 100 dni.
Konkurencyjność polskiej gospodarki zależy głównie od inwestycji w innowacje. To
one staną się motorem zmian nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim
społecznych. Dlatego innowacyjna gospodarka staje się strategicznym zadaniem
państwa. Do zainwestowania jest ponad 16 mld euro na innowacje w krajowych i
regionalnych programach.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rada-ds-innowacyjnosci-powolanaprzez-premier-beate-szydlo.html

W grudniu bezrobocie poniżej 10 proc.
W grudniu 2015 r. stopa bezrobocia wyniosła 9,8 proc. wobec 9,6 proc. w
listopadzie - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Resort podkreślił, że tak dobrego wyniku na koniec roku nie było od 2008 roku.

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,19466552,w-grudniu-bezrobocie-ponizej-10-proc-alerosnie.html#ixzz3xCfY0cBa

13 Stycznia 2016 r.
Ministerstwo rodziny o planach na 2016 rok
Program „Rodzina 500 plus”, godzinowa płaca minimalna 12 zł, nowelizacja
Kodeksu pracy i ustawa o dożywianiu – to kluczowe zmiany zapowiedziane przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5530,7605,ministerstwo-rodziny-oplanach-na-2016-rok.html

Posiedzenie doraźnego Zespołu RDS ds. zamówień publicznych
W dniu 13 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie doraźnego Zespołu
RDS ds. zamówień publicznych. Spotkanie dotyczyło projektu nowelizacji ustawy z
dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych w związku z koniecznością
implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/EU z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych i przygotowania założeń nowego
prawa zamówień publicznych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,581,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowienpublicznych-rady-dialogu-spolecznego.html

Skarbówkę czeka rewolucja: Administracja podatkowa, celna i skarbowa
zostaną scentralizowane
Krajowa Administracja Skarbowa powstałaby na bazie izb i urzędów celnych, izb i
urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej.
KAS miałaby się zajmować zarówno wymiarem i ściąganiem podatków, ceł i innych
należności budżetowych, jak i ściganiem przestępstw i wykroczeń skarbowych
oraz wieloma innymi zadaniami, które dziś należą np. do kontroli skarbowej.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/917429,rewolucja-w-skarbowce-administracjapodatkowa-celna-skarbowa-scentralizowane.html
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14 Stycznia 2016 r.
Posiedzenie Zespołu RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
W dniu 14 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Rady Dialogu
Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Dyskutowano na
temat prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych (kwota wolna od podatku), rządowego projektu ustawy o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na temat projektu ustawy o zmianie
ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Mówiono również o
planie pracy zespołu na 2016 rok - priorytety zespołu.

MRPiPS zapowiada twardą walkę ze śmieciówkami
Podejmujemy twardą walkę z "umowami śmieciowymi", liczymy, że te działania
doprowadzą do tego, że umowa zlecenie, umowa o dzieło, podejmowanie
działalności gospodarczej na własny rachunek nie będą sposobem na obejście
prawa - zapowiedział wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed.
Ograniczenie tzw. umów śmieciowych jest jednym z priorytetów resortu rodziny,
pracy i polityki społecznej. Jedną z propozycji MRPiPS, która ma do tego
doprowadzić, jest wprowadzenie stawki godzinowej przy umowach zleceniach w
wysokości 12 zł.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,582,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mrpips-zapowiada-twarda-walke-zesmieciowkami

Zarząd JSW i związkowcy porozumieli się ws. "czternastki"
Zarząd JSW i działające w spółce związki zawodowe zawarły porozumienie w
kwestii zasad wyliczania i terminu wypłaty czternastej pensji za 2015 rok.
Ze względu na trudną sytuację finansową firmy 14. pensja zostanie wypłacona do
1 czerwca tego roku, a pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty odsetek z
tytułu przesunięcia wypłaty w stosunku do terminu obowiązującego w poprzednich
latach, a więc 15 lutego - poinformowała w czwartek rzeczniczka JSW Katarzyna
Jabłońska-Bajer.

Związkowcy: Koniec z obniżaniem wypłat wcześniejszym emerytom
Osoby, które wcześniej zakończyły pracę, nie powinny być karane obniżką
świadczeń po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Przepisy nie mogą
działać wstecz.
Debata nad prezydenckim projektem dotyczącym obniżenia wieku emerytalnego
spowodowała, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się podjęcia
pilnych zmian legislacyjnych obejmujących art. 25 ust. 1b ustawy z 11 maja 2012 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 637).

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zarzad-jsw-i-zwiazkowcy-porozumieli-sie-wsczternastki

Do połowy roku specustawa ws. deputatu węglowego dla emerytów
górniczych
Ministerstwa energii oraz rodziny, pracy i polityki społecznej przygotują
specustawę porządkującą kwestię wypłat deputatu węglowego dla emerytów
górniczych – poinformował w czwartek w Sejmie wiceszef ME Grzegorz
Tobiszowski.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/do-polowy-roku-specustawa-ws-deputatuweglowego-dla-emerytow-gorniczych

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/917649,zwiazkowcy-koniec-zobnizaniem-wyplat-wczesniejszym-emerytom.html

15 Stycznia 2016 r.
Sejm poparł jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów
Jednorazowy dodatek do emerytur i rent poniżej 2 tys. zł dostaną emeryci i renciści
przy waloryzacji świadczeń w 2016 r. - zakłada ustawa, przyjęta w piątek przez
Sejm.
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Kwoty dodatków mają być zróżnicowane w zależności od wypłacanych emerytur
czy rent.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sejm-poparl-jednorazowy-dodatek-dlaemerytow-i-rencistow
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