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http://gornictwo.wnp.pl/koniec-sporu-zbiorowego-w-kghm-ale-beda-kolejnenegocjacje,304301_1_0_0.html

16 sierpnia 2017

Więcej miejsc na studiach pielęgniarskich: Jak przekonać młodych do pracy
w zawodzie pielęgniarki?
Ministerstwo zdrowia zamierza zwiększyć limit przyjęć na kierunku pielęgniarskim.
- Trzeba się zastanowić jak dobrze wykorzystać ten uczelniany potencjał tak, by
młodzież nie tylko wybierała kierunek pielęgniarski, ale i podejmowała pracę w
zawodzie - mówi Zofia Małas, prezes NRPiP.

Elektrownie liczą na pomoc marszałków województw
Polskie elektrownie liczą na marszałków województw, którzy mogą się zgodzić na
derogację i pomóc wytwórcom prądu w odsunięciu w czasie wydatków związanych
z dostosowaniem do unijnych wymogów.
http://energetyka.wnp.pl/elektrownie-licza-na-pomoc-marszalkowwojewodztw,304151_1_0_0.html

Minimalne wynagrodzenie w służbie zdrowia. Są nowe przepisy
W środę weszły w życie przepisy regulujące sposób ustalania najniższego
wynagrodzenia pracowników medycznych. Minimalne wynagrodzenie lekarzy
specjalistów będzie wynosiło niecałe 6,4 tys. zł, pielęgniarka z tytułem magistra i
ze specjalizacją ma zarabiać co najmniej 5,3 tys. zł.
http://praca.wnp.pl/minimalne-wynagrodzenie-w-sluzbie-zdrowia-sa-noweprzepisy,304156_1_0_0.html

Rząd szykuje 13 inwestycji PPP. Wybór partnerów prywatnych już w
przyszłym roku?
Ministerstwo Rozwoju posiada listę 140 potencjalnych inwestycji PPP, z czego
trzynaście z nich to projekty rządowe. Resort liczy, że wkrótce zostaną wyłonieni
partnerzy prywatni.
http://praca.wnp.pl/rzad-szykuje-13-inwestycji-ppp-wybor-partnerow-prywatnych-juz-wprzyszlym-roku,304194_1_0_0.html

17 sierpnia 2017
Koniec sporu zbiorowego w KGHM, ale... będą kolejne negocjacje
Zakończył się spór zbiorowy Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu
Miedziowego z zarządem KGHM. Kluczowe kwestie będą tematem rozmów na
początku przyszłego roku.

http://www.pulshr.pl/edukacja/wiecej-miejsc-na-studiach-pielegniarskich-jak-przekonacmlodych-do-pracy-w-zawodzie-pielegniarki,46192.html

Wicepremier Morawiecki zapowiada 150 mld zł wpływów VAT do budżetu
Myślę, że w tym roku przekroczymy 150 mld zł, jeśli chodzi o wpływy samego VAT
do budżetu, ale również zwiększymy wpływ CIT. Pokazujemy, że rzeczywiście
można skutecznie walczyć z mafiami VAT-owskimi, z oszustwami podatkowymi i
dzięki temu do budżetu pozyskać dziesiątki miliardów zł więcej - powiedział
minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
http://www.wnp.pl/gielda-bankowosc-ubezpieczenia/morawiecki-zapowiada-150-mld-zlwplywow-vat-do-budzetu,304296_1_0_0.html

Minister Rafalska o danych GUS: potwierdzenie pozytywnych tendencji w
gospodarce i na rynku pracy
To kolejne potwierdzenie pozytywnych tendencji w gospodarce i na rynku pracy mówi szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska o danych GUS dot. zatrudnienia i płac.
W czwartek GUS podał, że wzrosło rok do roku i przeciętne zatrudnienie w
firmach, i przeciętne wynagrodzenie.
http://praca.wnp.pl/rafalska-o-danych-gus-potwierdzenie-pozytywnych-tendencji-wgospodarce-i-na-rynku-pracy,304280_1_0_0.html

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

Strona 1

SIERPIEŃ

2/2017

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO
Dobra kondycja rynku pracy efektem 500 plus?
To jest kontynuacja dotychczasowych trendów, potwierdzenie dobrej kondycji
gospodarczej Polski - powiedział Bohdan Wyżnikiewicz, prezes Instytutu Prognoz i
Analiz Gospodarczych, komentując najnowsze dane GUS. Dodał, że wzrost
utrzyma się w najbliższym kwartale.

Sprawy opiekunów czekają na rozpatrzenie w polskich sądach i w trybunale w
Strasburgu.

http://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/dobra-kondycja-rynku-pracy-efektem-500plus,46214.html

270 pracowników szkół w Łodzi bez pracy. Magistrat głowi się, jak im pomóc
W wyniku reformy oświatowej w Łodzi stracą pracę 272 osoby; w tym 200
nauczycieli i 72 pracowników administracji. Ta liczba obejmuje nie tylko
pracowników gimnazjów, ale również szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w związku z reformą szkoły te nie będą przedłużać z nimi umów zawartych na czas
określony" - poinformowała Monika Pawlak z Urzędu Miasta Łodzi.

Polska liderem pod względem liczby delegowanych pracowników
Już co piąty delegowany w Europie jest Polakiem. Większość wysyłanych
pracowników to doświadczone osoby, informatycy i inżynierowie. Przekłada się to
na zarobki – w Austrii i Niemczech są znacznie wyższe niż w innych krajach
wybieranych przez emigrantów.
http://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/polska-liderem-pod-wzgledem-liczbydelegowanych-pracownikow,46201.html

Prawo zamówień publicznych: Będą zmiany w przepisach
Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych poinformowały, że
rozpoczęły wspólne prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych.
Przepisy ma stworzyć nowo powołany zespół, w którego skład wejdą
przedstawiciele obu instytucji.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/prawo-zamowien-publicznych-beda-zmiany-wprzepisach,46181.html

18 sierpnia 2017
Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych chcą godnego życia
Opiekunowie niepełnosprawnych osób dorosłych walczą o należne im świadczenia
pielęgnacyjne. – Nie możemy już dłużej czekać na realizację ministerialnych
obietnic. Po prostu nie mamy za co żyć – mówi Mirosław Sobolewski ze
Stowarzyszenia Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Stop Wykluczeniom”.

http://gpcodziennie.pl/67510opiekunowiedoroslychniepelnosprawnychchcagodnegozycia.html

http://www.pulshr.pl/edukacja/270-pracownikow-szkol-w-lodzi-bez-pracy-magistrat-glowisie-jak-im-pomoc,46236.html

Polacy ruszyli po 500 plus w nowym okresie zasiłkowym
Do 16 sierpnia br. złożonych zostało 886 tys. 639 wniosków na nowy okres
zasiłkowy w programie 500 plus - poinformowała w piątek minister rodziny, pracy i
polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
http://praca.wnp.pl/polacy-ruszyli-po-500-plus-w-nowym-okresiezasilkowym,304338_1_0_0.html

20 sierpnia 2017
Limity przyjęć a jakość nauczania
W kraju brakuje lekarzy, dlatego jeszcze w 2015 r. Ministerstwo Zdrowia
podkreślało, że należy zwiększyć limity przyjęć na studia lekarskie - docelowo o 20
proc. Czy coraz większa liczebność roczników jest do pogodzenia z jakością
kształcenia? Kontrowersyjny pomysł MZ komentują naukowcy. Władze uczelni
wskazują, że nie uda się tego zrobić bez wsparcia z budżetu państwa.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/medycyna/limity-przyjec-a-jakosc-nauczania/2yvpwb
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Spór zbiorowy w polskim Tesco zaognia się. "Poważnie zastanawiamy się
nad strajkiem"
Spór zbiorowy w Tesco dotyczący podwyżek nadal trwa. Czy uda się dojść do
porozumienia? Związkowcy mają taką nadzieję. W przeciwnym razie nie
wykluczają strajku. Tesco z kolei nie chce komentować bieżących działań
organizacji związkowych.

Wciąż trwa batalia o pensję minimalną. Ile wyniesie w 2018 roku?
Związki zawodowe i pracodawcy nie mogą się porozumieć w sprawie podwyżki
najniższego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono albo 2080 zł, albo
2100 zł.

http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/spor-zbiorowy-w-polskim-tesco-zaognia-siepowaznie-zastanawiamy-sie-nad-strajkiem,46240.html

Minister Rafalska broni polskich urlopów macierzyńskich. "Są dobre i zdają
egzamin"
Polskie rozwiązania są lepsze i nie chcemy ingerencji prawa unijnego w nasze
krajowe regulacje - oceniła projekt unijnej dyrektywy ws. korzystania z urlopów
rodzicielskich szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

21 sierpnia 2017
Koniec sporu zbiorowego w Grupie Lotos
Zakończyły się mediacje w ramach sporu zbiorowego na tle płacowym w Grupie
Lotos - dowiedział się portal wnp.pl. Ostatecznie wszystkie sześć
reprezentatywnych związków zawodowych działających w gdańskim koncernie
podpisało porozumienie, gwarantujące pracownikom podwyżki od 1 czerwca 2017
roku.
http://praca.wnp.pl/koniec-sporu-zbiorowego-w-grupie-lotos,304470_1_0_0.html

Pracodawcy proponują wzrost płacy minimalnej o 50 zł brutto!
Organizacje pracodawców Rady Dialogu Społecznego podpisały się pod wspólnym
pismem do minister Elżbiety Rafalskiej, w którym proponują, aby w przyszłym roku
płaca minimalna wyniosła 2050 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 13,30 zł.
Jak pamiętamy, na ostatnim posiedzeniu planarnym RDS, nie udało się
rozpocząć dyskusji o założeniach projektu budżetu państwa i płacy
minimalnej, ponieważ zabrakło quorum
http://www.opzz.org.pl/-/pracodawcy-proponuja-wzrost-placy-minimalnej-o-50-zl-brutto?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstronatestowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gNOZewj4t8sZ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_kB6LDtliljJ3
__column-1%26p_p_col_count%3D4

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1065472,pensja-minimalna-wynagrodzenie.html

http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/rafalska-broni-polskich-urlopow-macierzynskich-sa-dobrei-zdaja-egzamin,46279.html

22 sierpnia 2017
To wydaje się już przesądzone. Rząd zlikwiduje OFE. Minister Morawiecki
porozumiał się z minister Rafalską
Jest zielone światło do likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych według
projektu Ministerstwa Rozwoju - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Ale "ostateczna
śmierć" OFE może się opóźnić.
http://next.gazeta.pl/next/7,151003,22260490,to-juz-przesadzone-rzad-zlikwiduje-ofeminister-morawiecki.html#MT2

Ratownicy medyczni zakończyli protest. Wywalczyli podwyżki
Ratownicy medyczni w Jarocinie zakończyli trwający 5 miesięcy protest i wycofali
wypowiedzenia z pracy. Od 1 października ich pensje będą wyższe o 300 zł.
W poniedziałek (21 sierpnia) podpisano porozumienie między szpitalem, zarządem
powiatu, a jarocińskimi ratownikami.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/ratownicy-medyczni-zakonczyli-protest-wywalczylipodwyzki,46295.html
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23 sierpnia 2017
500 plus dla emerytów: Fiskus szuka pieniędzy dla seniorów
500 plus dla seniorów co rok? Nad pomysłem pracuje resort rodziny i pracy, a jego
wprowadzenie w życie bierze też pod uwagę Ministerstwo Finansów.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1065751,emerytura-500-zlpieniadze-dla-seniorow.html

Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych.
W dniu 23 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu
problemowego RDS ds. zamówień publicznych. Kontynuowano dyskusję na temat
stosowania kryteriów pozacenowych w postępowaniach przetargowych
związanych z zakupem leków w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz omówiono zmiany ustawy o działalności leczniczej w zakresie art. 54.
http://rds.gov.pl/aktualnosci/posiedzenie-doraznego-zespolu-problemowego-ds-zamowienpublicznych/

24 sierpnia 2017
Rząd chce wydłużyć mały ZUS dla firm
Rząd chce wydłużyć preferencyjny okres opłacania składek na ubezpieczenie
społeczne do 3 lat z obecnych 2 lat - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.
http://praca.wnp.pl/rzad-chce-wydluzyc-maly-zus-dla-firm,304693_1_0_0.html

Wiceminister pracy zapowiada: koniec z nieefektywnymi stażami
Staże stały się maszynką do przerabiania pieniędzy i do wspierania cały czas tych
samych pracodawców, którzy nie chcą zaoferować stażystom stałego zatrudnienia.
Nie o to w tym chodzi - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Stanisław Szwed,
wiceminister odpowiedzialny za rynek pracy.

Sławomir Broniarz: Reforma edukacji będzie kosztowała tysiące etatów i
setki milionów zł
Reforma edukacji pogorszy jakość nauczania. Kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli
będzie pracować w niepełnym wymiarze godzin, w kilku szkołach jednocześnie.
Rekordzistka - w sześciu - powiedział o zmianach w oświacie prezes ZNP
Sławomir Broniarz.
http://www.pulshr.pl/edukacja/slawomir-broniarz-reforma-edukacji-bedzie-kosztowalatysiace-etatow-i-setki-milionow-zl,46360.html

NFZ dofinansuje szpitale. Stany przedzawałowe będą limitowane
NFZ przeznaczy dodatkowe 7 mln zł na leczenie szpitalne. Zmieni się
finansowanie w kardiologii, neonatologii i onkologii. Będą zachęty do leczenia
pacjentów geriatrycznych. Ale chorzy z dusznicą będą mieli problem.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1066032,nfz-leczenie-szpitalne-stanyprzedzawalowe.html

Projekt ustawy budżetowej na rok 2018
Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018,
przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
 wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),
 średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.),
 wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce
narodowej
 oraz emerytur i rent (6,3 proc.),
 wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok2018.html

http://praca.wnp.pl/wiceminister-pracy-zapowiada-koniec-z-nieefektywnymistazami,304674_1_0_0.html
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Wicepremier Morawiecki zaplanował najniższy deficyt od 2012 roku
Projekt ustawy budżetowej na 2018 r. zakłada, że deficyt budżetu państwa nie
może przekroczyć poziomu 41,5 mld zł – wynika z nieoficjalnych informacji DGP.
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1066088,morawiecki-zaplanowal-najnizszy-deficytod-2012-roku.html

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy
W Sejmie odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy – organu nadzoru nad
warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy.
Głównym tematem spotkania była kwestia bezpieczeństwa publicznego w
kontekście przepisów dotyczących czasu pracy w ochronie zdrowia i transporcie.
http://www.radiomaryja.pl/informacje/sejm-posiedzenie-rady-ochrony-pracy/

25 sierpnia 2017
Projekt ustawy o deputatach po wakacjach do Sejmu
- Zależy nam, aby wraz z rozpoczęciem prac parlamentu po wakacyjnej przerwie, a
zatem już w połowie września, ruszyć z legislacją nad tym projektem i postawić go
na agendzie prac Sejmu - powiedział w piątek (25 sierpnia) w Katowicach
wiceminister Grzegorz Tobiszowski, pytany o nowy projekt ustawy o ekwiwalencie
pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z
przedsiębiorstw górniczych.
http://nettg.pl/news/144608/projekt-ustawy-o-deputatach-po-wakacjach-do-sejmu

Minister o unijnej dyrektywie: Wyeliminuje polskie firmy, to ponad 100 tys.
miejsc pracy
Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk mówił w programie „Gość
Wiadomości” o ryzykach jakie niesie za sobą forsowana przez prezydenta Francji
dyrektywa o delegowaniu pracowników.
Komisja Europejska pracuje nad zmianami dotyczącymi delegowania pracowników
w Unii Europejskiej, a wśród proponowanych zmian jest m.in. zasada, która
nakazywałaby płacić te same pensje za tę samą pracę, w tym samym miejscu.
https://www.wprost.pl/gospodarka/10072860/Minister-o-unijnej-dyrektywie-Wyeliminujepolskie-firmy-to-ponad-100-tys-miejsc-pracy.html

29 sierpnia 2017
Informacja na temat stanu przygotowania i wprowadzenia zmian w systemie
emerytalnym związanych z obniżeniem wieku emerytalnego
Rada Ministrów wysłuchała informacji na temat stanu przygotowania i
wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym związanych z obniżeniem wieku
emerytalnego, przedłożonej przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
1 października 2017 r. w życie wejdą przepisy przewidujące przywrócenie wieku
emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Aby zapewnić prawidłowe i terminowe działanie ZUS wprowadzono m.in: doradcę
emerytalnego, działania informacyjno-promocyjne, system informatyczny, działania
organizacyjne.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/informacja-na-temat-stanuprzygotowania-i-wprowadzenia-zmian-w-systemie.html
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