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19 Stycznia 2016 r.

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. Za całością ustawy głosowało 440 posłów, przeciw było dwóch, 10 się
wstrzymało.
Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów,
osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne,
emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
zakłada, że dodatek dostaną wszyscy otrzymujący świadczenia emerytalne lub
rentowe do 2 tys. zł.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sejm-poparl-jednorazowy-dodatek-dlaemerytow-i-rencistow

18 Stycznia 2016 r.
Posiedzenie Zespołu RDS ds. usług publicznych
Porządek obrad Zespołu RDS ds. usług publicznych, które odbyło się w dniu
18.01.2016 r. obejmował:
 Realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.03.2015r. sygn. akt
K39/13 poprzez włączenie funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
 Przedstawienie założeń reformy Służby Celnej i Administracji Skarbowej w
kontekście planu utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, przyjętego
trybu postępowania i terminu wdrożenia.
 Plan pracy zespołu na 2016 rok – priorytety zespołu.

Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy
W dniu 19 stycznia 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
W pierwszej kolejności omawiano priorytety dotyczące planu pracy Zespołu na rok
2016.
W toku dalszej dyskusji strona związkowa i strona pracodawców Zespołu poparła
przedstawioną przez stronę rządową propozycję ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks pracy, mającej na celu zmianę art. 29 § 2. Przyjęto w tej kwestii
stanowisko strony społecznej Zespołu.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,585,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

20 Stycznia 2016 r.
Projekt resortu pracy przewiduje stawkę godzinową w wysokości 12 zł brutto
12 zł brutto - tyle wynosić ma minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia w
przypadku umów zleceń. W środę resort pracy zamieścił na stronach RCL projekt
ustawy w tej sprawie.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/projekt-resortu-pracy-przewiduje-stawkegodzinowa-w-wysokosci-12-zl-brutto

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady
Dialogu Społecznego
W dniu 20 stycznia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu problemowego ds.
rozwoju dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego. Przedmiotem obrad była
przede wszystkim organizacja prac Zespołu i plan pracy Zespołu w roku 2016.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,586,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsrozwoju-dialogu-spolecznego-rady-dialogu-spolecznego.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,583,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslugpublicznych-rady-dialogu-spolecznego.html
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Rząd zdiagnozuje administrację
Eksperci kancelarii premiera zbadają wszystkie państwowe urzędy, by ocenić, czy
nie ma tam przerostów zatrudnienia. W takim audycie chcą uczestniczyć
związkowcy.
W KPRM powołano już Centrum Oceny Administracji (COA). Powstanie takiej
komórki to zapowiedź kolejnych zmian po nowelizacji ustawy z 30 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r.
poz. 34), która zacznie obowiązywać w sobotę (dotyczy zastąpienia konkursów
powołaniem na stanowiska dyrektorskie).

23 Stycznia 2016 r.
Debata Trójstronna w TVP info ws. przywrócenia wieku emerytalnego z
udziałem przedstawicieli: FZZ, OPZZ, Konfederacji Lewiatan Pracodawców
RP oraz przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP
Debata dotyczyła projektu ustawy Prezydenta Andrzeja Dudy, który zaproponował
powrót do wcześniejszego wieku emerytalnego.
http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-infodebata-trojstronna-23012016/23724190

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rzad-zdiagnozuje-administracje

26 Stycznia 2016 r.

21 Stycznia 2016 r.
Resort energii planuję rozmowy ze stroną społeczną o Polskiej Grupie
Górniczej
Jeszcze w styczniu lub na początku lutego Ministerstwo Energii chce rozpocząć
rozmowy ze związkami w kontekście m.in. oczekiwań inwestorów mających
współtworzyć spółkę, do której trafią kopalnie Kompanii Węglowej – poinformował
w środę wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/resort-energii-planuje-rozmowy-ze-stronaspoleczna-o-polskiej-grupie-gorniczej

22 Stycznia 2016 r.
Spotkanie Minister Anny Zalewskiej ze związkowcami oświaty
Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej spotkała się w czwartek, 21 stycznia z
przedstawicielami trzech największych związków zawodowych działających w
oświacie: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcji Krajowej Oświaty i
Wychowania NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych. Było to
pierwsze wspólne spotkanie związków z minister edukacji.
Głównym tematem spotkania był przygotowany w ministerstwie projekt nowelizacji
ustawy Karta Nauczyciela.

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 48), przedłożone przez ministra
edukacji narodowej.
Rząd negatywnie ocenia zmiany zawarte w projekcie obywatelskim.
Odnosząc się do wprowadzenia zasady mówiącej, że decyzja o udziale w lekcjach
religii należałaby wyłącznie do uczniów, rząd podkreśla, że może to stanowić
istotne naruszenie praw rodziców. Konstytucja RP (art. 48) gwarantuje rodzicom
prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/stanowisko-wobec-obywatelskiegoprojektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-system-0.html

GUS: w grudniu 2015 r. liczba bezrobotnych wyższa niż w listopadzie
W końcu grudnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy
wyniosła 1 mln 563,3 tys. osób (w tym 816,1 tys. kobiet) i była wyższa w
porównaniu z poprzednim miesiącem, ale niższa niż w analogicznym okresie 2014
roku - podał we wtorek GUS.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-w-grudniu-2015-r-liczba-bezrobotnychwyzsza-niz-w-listopadzie

http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/anna-zalewska-do-zwiazkowcow-oswiaty-jestzgoda-na-likwidacje-godzin-karcianych,31267.html
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Posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP
Po raz pierwszy pod nowym przewodnictwem posła Janusza Śniadka zebrała się
w Sejmie 26 stycznia 2016 r. na plenarnym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy
Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia Rady Ochrony Pracy była zmiana
na stanowisku Głównego Inspektora Pracy. Członkowie Rady Ochrony Pracy
przyjęli również sprawozdanie z działalności ROP w roku ubiegłym i plan pracy na
pierwsze półrocze br. Rada zapoznała się także z materiałem Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego nt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych
rolników oraz działań prewencyjnych urzędu w 2014 r.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6799:posiedzenierady-ochrony-pracy-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

28 Stycznia 2016 r.
Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
międzynarodowych
28-01-2016 W dniu 28 stycznia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Zespołu problemowego Rady
Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych. Posiedzenie prowadził
Przewodniczący Zespołu – Bogdan Kubiak (NSZZ „Solidarność”). Strona rządowa
reprezentowana była przez Podsekretarza Stanu w MRPiPS – Renatę Szczęch.
Porządek obrad obejmował ustalenie kluczowej tematyki prac Zespołu oraz
przyjęcie planu i harmonogramu jego posiedzeń.

29 Stycznia 2016 r.
KW wypowiedziała porozumienie gwarantujące przez rok warunki
zatrudnienia
Zarząd Kompanii Węglowej (KW) wypowiedział w czwartek zawarte w lipcu
ubiegłego roku porozumienie ze związkowcami, gwarantujące niezmienność
warunków zatrudnienia przez rok od przejścia do innego podmiotu.
Związkowcy obawiają się, że może to być wstęp do obniżki wynagrodzeń, a nawet
zwolnień, po przekazaniu 11 kopalń Kompanii do nowej spółki pod nazwą Polska
Grupa Górnicza (PGG).
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kw-wypowiedziala-porozumienie-gwarantujaceprzez-rok-warunki-zatrudnienia

PPOZ: podwyżki dla pielęgniarek POZ najwcześniej w końcu lutego
Najwcześniej dopiero pod koniec lutego pielęgniarki i położne Podstawowej Opieki
Zdrowotnej mogą liczyć na (obiecane z początkiem 2016 roku) podwyżki
wynagrodzeń - mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców
Ochrony Zdrowia i tłumaczy dlaczego.
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/PPOZ-podwyzki-dla-pielegniarek-POZnajwczesniej-w-koncu-lutego,158801,1.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,587,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-miedzynarodowych.html

Minister Rafalska: program "Rodzina 500 plus" może dwojako wpływać na
aktywizację zawodową
Program „Rodzina 500 plus” może wpłynąć zarówno na dezaktywizację
zawodową, jak i aktywizację - oceniła w czwartek szefowa resortu pracy Elżbieta
Rafalska. Przypomniała, że po roku resort ma ocenić realizację i skutki programu.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rafalska-program-rodzina-500-plus-mozedwojako-wplywac-na-aktywizacje-zawodowa
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