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1 Kwietnia 2017
Umowa sprzedaży KHW na rzecz PGG podpisana. Powstała największa
spółka węglowa w UE
W siedzibie PGG podpisano umowy sprzedaży na rzecz PGG przedsiębiorstwa
KHW – poinformowała Polska Grupa Górnicza. Tak powstał górniczy gigant
zatrudniający, bagatela, ponad 43 tys. osób.
Po fuzji spółek Polska Grupa Górnicza zostanie dokapitalizowana przez
inwestorów kwotą ponad 1 mld zł.
http://gornictwo.wnp.pl/umowa-sprzedazy-khw-na-rzecz-pgg-podpisana-powstalanajwieksza-spolka-weglowa-w-ue,295369_1_0_0.html

3 Kwietnia 2017
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej
W dniu 3 kwietnia 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie
Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, na którym omawiano:
 Porozumienia w zakresie utrzymania miejsc pracy i uprawnień pracowniczych
w poszczególnych grupach energetycznych;
 Prezentacja wyników analiz działania Centrów Usług Wspólnych (CUW);
 Porozumienia płacowe w grupach.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,800,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzyenergetycznej.html

Posiedzenie Zespołu doraźnego RDS ds. zamówień publicznych
W dniu 3 kwietnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień
publicznych.

Przeprowadzono dyskusję nad projektem stanowiska strony społecznej w sprawie
realizacji zamówień publicznych w ochronie zdrowia. Przedmiotem stanowiska jest
m.in. kwestia sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, w szczególności szpitali,
która zagraża możliwości wywiązywania się z zobowiązań wobec wykonawców
zamówień publicznych. W kolejnym punkcie obrad omawiano wyniki
dotychczasowej pracy zespołu oraz kierunki dalszych prac.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,795,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowienpublicznych.html

Posiedzenie Zespołu RDS ds. funduszy europejskich
W dniu 3 kwietnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy
europejskich.
Strona rządowa przedstawiła informacje na temat zmian w dokumentach
strategicznych rzutujących na realizację RPO. Przesłanką zmian w zapisach
Umowy Partnerstwa 2014-2020 (umowy określającej zasady i kierunki realizacji
polityki spójności w Polsce) jest potrzeba dostosowania tych dokumentów do
przyjętej przez rząd 14 lutego br. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,796,posiedzenie-zespolu-rds-ds-funduszyeuropejskich.html

Eurostat: bezrobocie w lutym w Polsce 5,3%
Polska znalazła się na 7. pozycji wśród krajów europejskich o najniższej stopie
bezrobocia. Wg Eurostatu w lutym br. wyniosła ona 5,3%.
W porównaniu do lutego ubiegłego roku wskaźnik bezrobocia w Polsce spadł o 1,2
pkt. proc., a wobec stycznia 2017 r. o 0,1 pkt. proc.
Stopa bezrobocia wśród młodych do 25. roku życia wynosiła w lutym br. 17,3 proc.
w UE oraz 19,4 proc. w strefie euro. W Polsce wskaźnik ten wyniósł 14,5 proc.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8753,eurostat-bezrobocie-w-lutymw-polsce-5-3.html
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Dokument „Przegląd systemów wsparcia rodzin”
Rada Ministrów przyjęła dokument „Przegląd systemów wsparcia rodzin”,
przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Z przeprowadzonego podsumowania wynika, że można m.in. rozważyć zmianę
przepisów dotyczących przyznawania świadczenia 500 plus osobom samotnie
wychowującym dzieci oraz doprecyzować przepisy, które obecnie pozwalają na
dopasowywanie wysokości wynagrodzenia do kryterium dochodowego, co
umożliwia uzyskanie prawa do świadczenia już na pierwsze dziecko.
Zaproponowano także kontynuację prac nad dalszą cyfryzacją procesu ubiegania
się o świadczenie wychowawcze mającego na celu stałe zwiększanie liczby
wniosków składanych przez internet.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/dokument-przeglad-systemowwsparcia-rodzin.html

5 Kwietnia 2017
Pierwsze sześć miesięcy bez żadnych składek. Rząd ma plan dla małych firm
Resort rozwoju szykuje zupełnie nowy system poboru składek od najmniejszych
przedsiębiorców. Przez pierwsze pół roku działaliby bez żadnych obciążeń.
Plan MR pomyślany jest tak, by przy przychodzie w wysokości 5 tys. zł miesięcznie
ogólne obciążenie przedsiębiorcy wynosiło ok. 1000 zł.
http://biznes.interia.pl/firma/news/pierwsze-szesc-miesiecy-bez-zadnych-skladekrzad-ma-plan,2499629,1852
Przewozy Regionalne z zyskiem pierwszy raz od 15 lat
Oficjalnie potwierdzone zostały przez audytorów wcześniejsze informacje, że w
2016 roku spółka Przewozy Regionalne osiągnęła zysk netto – po raz pierwszy w
swojej 15-letniej działalności – w wysokości 51,24 mln zł.

Poprawa kondycji finansowej spółki już przyniosła kilka skutków.
Odzyskała zdolność kredytową i dzięki temu pozyskała środki finansowe na
realizację inwestycji, głównie taborowych.
http://logistyka.wnp.pl/przewozy-regionalne-z-zyskiem-pierwszy-raz-od-15lat,295595_1_0_0.html

6 Kwietnia 2017
Wiceminister Szwed: Uszczelnić stawkę minimalną, wzmocnić PIP
Zgodnie z przepisami zatrudniający na umowach-zleceniach lub umowach o
świadczenie usług mają zapewnić wypłatę co najmniej 13 zł za godzinę
wykonywania obowiązków.
– Jeśli firmy będą nagminnie naruszać przepisy o stawce godzinowej, uszczelnimy
te regulacje. Popieram propozycję, aby to inspektor mógł zastępować umowy
cywilnoprawne tymi o pracę. I nie zapowiadał kontroli - mówi Stanisław Szwed.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1033151,uszczelnienie-godzinowejstawki-minimalnej.html

Bezrobocie wciąż spada
8,2%– tyle wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu br. według
szacunków Ministerstwa Rodziny. To spadek aż o 0,3 pkt. proc. w porównaniu z
lutym br.
Liczba bezrobotnych na koniec marca br. wyniosła 1,33 mln osób i w porównaniu
do końca lutego 2017 roku spadła o 57,7 tys. osób (o 4,2 %). W tym samym
okresie ubiegłego roku (marzec 2016 - luty 2016) liczba bezrobotnych spadła o
52,2 tys., czyli o 3,2%. W porównaniu z marcem poprzedniego roku to spadek
o 274,8 tys. osób (17,2%).
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,8763,bezrobocie-wciaz-spada.html
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Policjanci będą mieć pełnopłatne L4 i więcej związków zawodowych
30-dniowe zwolnienia lekarskie policjantów, strażników granicznych, strażaków
oraz funkcjonariuszy BOR mają być płatne w 100 proc., w policji będzie mogło
działać kilka związków zawodowych, a nie - jak teraz - tylko jeden - wynika z
projektu noweli ustawy o policji.
Od 2014 roku funkcjonariusze służb mundurowych i specjalnych przebywający na
zwolnieniu lekarskim - co do zasady - otrzymują 80 proc. uposażenia.
http://www.kadry.abc.com.pl/zmiany-w-prawie/policjanci-beda-miec-pelnoplatne-l4-i-wiecejzwiazkow-zawodowych,110011.html

9 Kwietnia 2017
Zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych uwzględnią
prawa kobiet w ciąży
Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy dot. pracowników tymczasowych,
zakładający m.in. większą ochronę pracownic tymczasowych w ciąży.
Ustawa zakłada, że ich umowy będą przedłużane przez daną agencję pracy
tymczasowej do dnia porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej 2-miesięczny
łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej. Dzięki temu taka
pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński.
http://www.kadry.abc.com.pl/zmiany-w-prawie/zmiany-w-zasadach-zatrudnianiapracownikow-tymczasowych-uwzglednia-prawa-kobiet-w-ciazy,110095.html

10 Kwietnia 2017

Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan jednym głosem mówią, że nadużycia
ograniczyłoby upowszechnienie e-zwolnień, które lekarze mogą wystawiać od
początku 2016 roku.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/zwolnienia-lekarskie-naduzyciapracownikow/vpe467

13 Kwietnia 2017
Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
Dnia 13 kwietnia 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS) z udziałem Marszałka Senatu
RP, Stanisława Karczewskiego.
http://www.rds.gov.pl/index.php/aktualnosci/item/471-prezydium-rds-z-udzialem-marszalkasenatu-rp-stanislawa-karczewskiego

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego
Z udziałem Wiceministra Stanisława Szweda 13 kwietnia 2017 roku w Centrum
Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu
Społecznego.
Przedmiotem posiedzenia Rady było:
 Debata na temat prawa zamówień publicznych
 Dyskusja na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz jego możliwych konsekwencji dla rynku pracy
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,801,posiedzenie-plenarne-rady-dialoguspolecznego.html

Pracodawcy nie chcą płacić za fikcyjne zwolnienia
Pracodawcy szacują, że zwolnienia lekarskie, na których pracownik wcale się nie
kuruje, tylko remontuje mieszkanie, albo jedzie na wakacje, kosztują ich rocznie
nawet 1,5 mld złotych. Nie chcą już wykładać więcej pieniędzy i proponują
uszczelnienie systemu, tak żeby ZUS mógł łatwiej wyłapywać chorobowych
pozorantów.

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie
20 kwietnia 2017 r. godz. 11.00, sala wzorcownia
Proponowany porządek posiedzenia.
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Rada-Dialogu-Spolecznego-wRolnictwie/Aktualnosci/Posiedzenie-Rady-Dialogu-Spolecznego-w-Rolnictwie3
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