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1 lutego 2016 r.
Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
ubezpieczeń społecznych
W dniu 1 lutego 2016 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu
problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, które
było poświęcone sprawom organizacyjnym, w tym ustalenie kluczowej tematyki do
planu prac i harmonogramu posiedzeń Zespołu w 2016 roku.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,588,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsubezpieczen-spolecznych-rady-dialogu-spolecznego.html

3 lutego 2016 r.
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i
rynku pracy
W dniu 3 lutego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze,
inauguracyjne posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
polityki gospodarczej i rynku pracy. Porządek obrad obejmował dyskusję nad
planem pracy Zespołu na 2016 r. Wszystkie organizacje przekazały swoje
propozycje tematów i zagadnień.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,589,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

Kolejna runda rozmów między związkowcami a zarządem Kompanii
Węglowej
W środę w Katowicach rozpoczęła się kolejna runda rozmów między
związkowcami a zarządem Kompanii Węglowej na temat zasad wypłaty 14. pensji
za ubiegły rok oraz przyszłości kopalń.
Rząd nie zmienił założeń programu naprawczego dla górnictwa – do Polskiej
Grupy Górniczej ma wejść 11 kopalń Kompanii Węglowej, a nie tylko część z nich
– zapewnił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wiceminister-energii-do-polskiej-grupygorniczej-wejdzie-bez-zmian-11-kopaln

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Branży Energetycznej
W dniu 3 lutego 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego, które było poświęcone sprawom
proceduralnym oraz modyfikacji zapisów Regulaminu. Było to pierwsze
posiedzenie Zespołu po ponad 2,5 letnim okresie zawieszenia przez związki
zawodowe udziału w pracach ciał dialogu społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,591,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzyenergetycznej.html

4 lutego 2016 r.
Solidarność chce większego budżetu Państwowej Inspekcji Pracy
Większego o 8 mln zł budżetu Państwowej Inspekcji Pracy chce NSZZ
"Solidarność". Wniosek w tej sprawie związek skierował do marszałka Senatu.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/solidarnosc-chce-wiekszego-budzetupanstwowej-inspekcji-pracy

Związki w KW oczekują stanowiska ministra; 9 lutego masówki w kopalniach
Związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej poinformowały, że 9 lutego br.
odbędą się masówki informacyjne dla załóg.
W komunikacie do załóg kopalń i zakładów spółki, że związki zaznaczyły, że
zarząd KW nie wycofał decyzji o wypowiedzeniu porozumienia z 17 lipca 2015
roku gwarantującego załogom kopalń i zakładów Kompanii Węglowej gwarancji
zatrudnienia i wynagrodzenia w nowym podmiocie, który nosi nazwę Polska Grupa
Górnicza.
http://gornictwo.wnp.pl/zwiazki-w-kw-oczekuja-stanowiska-ministra-9-lutego-masowki-wkopalniach,266751_1_0_0.html

Górnicy z KHW otrzymają nagrodę roczną w dwóch ratach
Pracownicy Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) otrzymają nagrodę roczną
– tzw. czternastą pensję – w dwóch ratach: pierwsza będzie wypłacona w piątek,
druga do 2 lipca – zdecydował zarząd holdingu. Decyzję podjęto wobec braku
porozumienia w tej sprawie ze związkami zawodowymi.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gornicy-z-khw-otrzymaja-nagrode-roczna-wdwoch-ratach
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Kolejki po 1000 zł na dziecko. Rodzice masowo zgłaszają się po świadczenie
Wprowadzone od początku 2016 r. świadczenie rodzicielskie przysługuje matkom,
które są bezrobotne (nie muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy), studiują,
pracują na umowach cywilnoprawnych i nie mają szans na pieniądze z ZUS.
Zamiast tego budżet państwa finansuje im 1 tys. zł miesięcznego wsparcia przez
52 tygodnie od urodzenia dziecka lub dłuższy okres, jeśli w trakcie jednego porodu
przyszły na świat wieloraczki.
http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/kolejki-po-1000-zl-na-dziecko-rodzicemasowo-zglaszaja-sie,2272117,4141
Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
W dniu 4 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu
Społecznego. W trakcie spotkania zaakceptowano rekomendacje Sekretarzy
Prezydium dotyczące planu prac Rady Dialogu Społecznego na 2016 r.
Dyskutowało nt. sytuacji płacowo-socjalnej pracowników jednostek i instytucji
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Omówiono
przekazane do Rady stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w
Kielcach dotyczące zwiększenia finansowania Wojewódzkich Rad Dialogu
Społecznego. Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego odbędzie się 18
lutego br.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,590,posiedzenie-prezydium-rady-dialoguspolecznego.html

Waloryzacja emerytur uzupełniona o specjalne dodatki
Emeryci i renciści otrzymają w marcu specjalne dodatki. Ustawa o takim
jednorazowym dodatku pieniężnym dla osób pobierających świadczenia
nieprzekraczające dwóch tysięcy złotych czeka już tylko na podpis prezydenta.
Specjalne dodatki mają być uzupełnieniem tegorocznej bardzo niskiej waloryzacji
emerytur i rent.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/waloryzacja-emerytur-uzupelniona-o-specjalnedodatki/hy45rm

5 lutego 2016 r.
MF: Uwagi dotyczące podatku od sprzedaży poddawane są pogłębionej
analizie
Uwagi napływające do Ministerstwa Finansów dotyczące projektu ustawy od
podatku od sprzedaży detalicznej są poddawane pogłębionej analizie. Efekt tej
analizy będzie stanowił podstawę do podjęcia decyzji co do ostatecznego kształtu
projektu - poinformował w piątek PAP resort finansów.
"Projekt ustawy od podatku od sprzedaży detalicznej został w dniu 2 lutego br.
skierowany do uzgodnień międzyresortowych, a także do Rady Dialogu
Społecznego.
Zgodnie z postanowieniami projektu ustawy, z dnia 2 lutego podatek, od sprzedaży
detalicznej ma być podatkiem progresywnym ze stawką 0,7 proc. obciążającą
przychód nieprzekraczający w danym miesiącu kwoty 300 mln złotych oraz stawką
1,3 proc. od nadwyżki przychodu ponad 300 mln złotych w tym miesiącu.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/finanse/mf-uwagi-dotyczace-podatku-od-sprzedazypoddawane-sa-poglebionej-analizie/bbembx

Transportowcy na skraju bankructwa
Polskie firmy zbudowały w Europie transportową potęgę. Teraz wiele z nich boryka
się z problemami - część już zbankrutowała, część jest zagrożona upadłością.
Skutki mogą być opłakane - co czwarty Polak pracuje w sektorze ściśle związanym
z transportem.
Właściciele firm transportowych walczą o przetrwanie. Powód to niekorzystne
niemiecko-francuskie przepisy, dotyczące płacy minimalnej i zakaz wjazdu do
Rosji.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/transport/transport-firmy-zagrozone-bankructwem/yrdyc6

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa
Socjalnego Górników
W dniu 5 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu
Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Przedstawiono informację
o prowadzonych przez stronę rządową działaniach dotyczących:
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 notyfikacji w UE znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa,
 zmiany dyrektywy ustalającej pomoc państwa na likwidowanie kopalń do końca
2018 roku,
 opracowania programu dla górnictwa, znalezienia partnerów kapitałowych dla
spółek węglowych,
 audytów w spółkach i kopalniach, które mają na celu ustalenie ich aktualnego
stanu.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,594,posiedzenie-trojstronnego-zespolubranzowego-ds-bezpieczenstwa-socjalnego-gornikow.html

7 lutego 2016 r.
Dzięki 500 plus liczba urodzeń zwiększy się o 278 tys. w ciągu 10 lat
Dzięki 500 plus w ciągu 10 lat urodzi się o 278 tys. więcej dzieci; program może
skłaniać kobiety do rezygnacji z pracy - wynika z oceny skutków regulacji. W ciągu
roku dokonamy przeglądu działania ustawy, m.in. jej wpływu na rynek pracy zapowiada wiceminister pracy Bartosz Marczuk.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/dzieki-500-plus-liczba-urodzen-zwiekszy-sie-o-278tys-w-ciagu-10-lat/s62m8k

MRPiPS: początek roku przyniósł wzrost stopy bezrobocia
W styczniu stopa bezrobocia wyniosła 10,3 proc. przy 9,8 proc. w grudniu ub.r. W
urzędach pracy na koniec stycznia zarejestrowanych było 1 648,6 tys. osób. To
o 85,3 tys. więcej niż w grudniu 2015 r.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,7673,styczen-wzrost-liczby-ofert-pracy.html

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprezentował projekt nowelizacji ustawy
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych innych ustaw.
Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprezentował dziś (8.02) projekt nowelizacji
ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych innych ustaw. ZNP proponuje dotację celową na wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach samorządowych
finansowaną w całości z budżetu państwa.
Wg ZNP, propozycja wypłacania pensji w ramach dotacji celowej z budżetu da
jasną odpowiedź na pytanie, kto w końcu odpowiada za wysokość nauczycielskich
wynagrodzeń.
http://www.znp.edu.pl/element/2616/Pensje_nauczycieli_z_budzetu_w_formie_dotacji

8 lutego 2016 r.
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich
W dniu 8 lutego 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy
europejskich Rady Dialogu Społecznego. W trakcie spotkania przedstawiciele
Ministerstwa Rozwoju przedstawili informacje na temat stanu wydatkowania
środków finansowych z perspektywy finansowej 2007–2013. Omówili również
kwestie związane z planem naprawczym (przyspieszenia wydatkowania środków),
w tym m.in. zmiany podstawy certyfikacji we wszystkich programach operacyjnych
krajowych i dziewięciu regionalnych.

Resort energii: już niebawem decyzja dotycząca dalszych rozmów ze
związkami w KW
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski spodziewa się w połowie tego tygodnia
rozstrzygnięć dotyczących dalszych rozmów ze stroną społeczną na temat planu
naprawczego Kompanii Węglowej. Na wtorek związki zapowiedziały tzw. masówki
– spotkania informacyjne w kopalniach.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/resort-energii-juz-niebawem-decyzjadotyczaca-dalszych-rozmow-ze-zwiazkami-w-kw

9 lutego 2016 r.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,593,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsfunduszy-europejskich.html
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Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Społecznych Warunków
Restrukturyzacji Hutnictwa
W dniu 9 lutego 2016 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu
Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa. Było to
pierwsze posiedzenie Zespołu po blisko 3 letnim okresie zawieszenia przez
związki zawodowe udziału w pracach ciał dialogu społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,592,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-dsspolecznych-warunkow-restrukturyzacji-hutnictwa.html

Posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy
Rada Ochrony Pracy zapoznała się z raportem dot. legalności zatrudnienia i
poparła zwiększenie budżetu PIP. Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowiska w
sprawie wypadków w rolnictwie, planu pracy Państwowej Inspekcji Pracy na 2016
r. i jej budżetu. Wysłuchała też we wtorek informacji o kontrolach legalności
zatrudnienia.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rada-ochrony-pracy-zapoznala-sie-z-raportemdot-legalnosci-zatrudnienia-i-poparla-zwiekszenie-budzetu-pip

Bezpłatne leki dla osób w wieku 75 plus
Przepisy o bezpłatnych lekach dla seniorów włączono do projektu nowelizacji
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
który Rada Ministrów przyjęła na dzisiejszym posiedzeniu.
Wszyscy pacjenci, którzy ukończyli 75 lat otrzymają bezpłatnie leki, znajdujące się
w odrębnym wykazie na liście refundacyjnej. Lista leków będzie stopniowo
rozszerzana. Bezpłatne leki będą mogli przepisywać na receptę lekarze i
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
Rząd chce, aby pacjenci w wieku 75 plus zaczęli otrzymywać bezpłatne leki
najpóźniej od 1 września 2016 r.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/bezplatne-leki-dla-osob-w-wieku-75plus.html

10 lutego 2016 r.

500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. W Sejmie
trwają właśnie prace nad programem Rodzina 500 plus, który ma ruszyć już w
kwietniu. A co na to sami zainteresowani, czyli rodzice i samorządy?
Ministerstwo Rodziny planuje rozpocząć szkolenia dla gmin jeszcze w lutym, jak
tylko projekt zostanie przyjęty przez Parlament. Zostanie także przygotowany
specjalny informator, w którym znajdą się informacje przydatne zarówno dla
lokalnej administracji, jak i mieszkańców – beneficjentów pomocy.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7682,samorzady-irodzice-o-programie-rodzina-500-plus.html

Lewiatan: PIP nie powinna ingerować w stosunki cywilnoprawne
Państwowa Inspekcja Pracy nie powinna mieć prawa kontroli przestrzegania
przepisów dotyczących wypłacania wynagrodzenia przez przedsiębiorcę osobie
fizycznej przyjmującej zlecenie lub świadczącej usługi albo osobie fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą, która przyjęte zlecenie lub usługi wykonuje
osobiście, na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, oraz
prowadzenia ewidencji liczby godzin przepracowanych przez osoby fizyczne uważa Konfederacja Lewiatan.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/lewiatan-pip-nie-powinna-ingerowac-wstosunki-cywilnoprawne

Minister: trwa dyskusja dot. wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej
oraz obniżenia wieku emerytalnego
Minimalna stawka godzinowa od umów zlecenia być może zacznie obowiązywać
od kwietnia - istotne będą konsultacje pomiędzy pracownikami i
pracodawcami; wciąż trwa dyskusja dotycząca obniżenia wieku emerytalnego mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/minister-trwa-dyskusja-dot-wprowadzeniaminimalnej-stawki-godzinowej-oraz-obnizenia-wieku-emerytalnego

11 lutego 2016 r.

Samorządy i rodzice o programie Rodzina 500 plus
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Sukces górniczych związków Kompanii Węglowej. Rozmowy z zarządem
trwały cztery godziny
Zarząd Kompanii Węglowej wycofał się w środę (10.02.2016 r.) z wypowiedzenia
porozumienia, gwarantującego górnikom niezmienność zasad wynagradzania
przez rok po przekazaniu 11 kopalń KW do nowej spółki. Tym samym gwarancje
zawarte w porozumieniu sprzed ponad pół roku zostały utrzymane.
Przedstawiciele zarządu spółki poinformowali związkowców o swojej decyzji
podczas środowego spotkania, poświęconego zasadom wypłaty tzw. czternastej
pensji za ubiegły rok.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zarzad-kompanii-weglowej-wycofal-sie-zwypowiedzenia-porozumienia-z-gornikami-1

Demonstracja kupców przed Sejmem
Mali sklepikarze manifestują swoje niezadowolenie z projektu ustawy o podatku od
handlu detalicznego. Od południa protestują przed Sejmem. Organizacje branżowe
nie przyznają się do organizacji protestu i twierdzą, że to oddolna inicjatywa.
Organizatorzy protestu chcą przekazać marszałkowi Sejmu petycję w sprawie
zmian zapisów projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/demonstracja-kupcow-przed-sejmem/3mf5xk

500 zł na dziecko. Sejm uchwalił program "Rodzina 500 plus"
500 zł na dziecko już niedługo otrzymają Polacy. Sejm uchwalił ustawę o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program Rodzina 500 plus. Za
głosowało 261 posłów, przeciw 43, wstrzymało się od głosu 140 posłów.
Program Rodzina 500 plus zakłada, że świadczenie wychowawcze w wysokości
500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na
dochody.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/program-rodzina-500-plus-sejm-uchwalilustawe/bv8nps

12 lutego 2016 r.

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
ubezpieczeń społecznych
W dniu 12 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds.
ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, na którym dyskutowano na
temat warunków nabycia prawa do emerytury, w szczególności wieku
emerytalnego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,595,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsubezpieczen-spolecznych-rady-dialogu-spolecznego.html
http://www.dialog.gov.pl/kalendarz-spotkan/art,177.html

Kompania Węglowa: Jest odpowiedź zarządu na postulat związków
W piątek zebrał się sztab działających w Kompanii związków, który omówił
sytuację po czwartkowym zerwaniu rozmów z zarządem w sprawie zasad wypłaty
"czternastki". Wobec fiaska rozmów zarząd KW ogłosił w czwartek, że sam
podejmie decyzję w tej sprawie, zgodnie z którą do 15 lutego górnicy dostaną 30
proc. tego świadczenia, a do końca czerwca pozostałą część.
W piątek związkowcy przedstawili swój projekt porozumienia w tej sprawie, będący
pisemną wersją tego, o czym bez powodzenia dyskutowano w czwartek.
Podkreślają, że projekt zakłada wypłatę 14. pensji na takich samych zasadach jak
rok temu - również w dwóch ratach, ale w proporcjach 40 i 60 proc.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/kompania-weglowa-jest-odpowiedz-zarzadu-napostulat-zwiazkow,31967.html

Minister Kowalczyk o planach KE : Możliwy podatek liniowy i wyższa kwota
wolna od podatku
Wątpliwości Komisji Europejskiej co do planów wprowadzenia progresywnych
stawek podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce mogą doprowadzić do tego, że
rząd zdecyduje się na stawkę liniową z dużo wyższą niż obecnie proponowaną
kwotą wolną, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk
Kowalczyk.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/922604,kowalczych-o-planach-ke-podatekhandlowy.html
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14 lutego 2016 r.
Polscy przewoźnicy do jutra muszą opuścić teren Rosji
Ogłoszona przez aktywistów na Ukrainie blokada rosyjskich samochodów
ciężarowych rozszerza się o kolejne regiony kraju. Do blokady przyłączył się
obwód rówieński – poinformowała w niedzielę gazeta internetowa „Ukrainska
Prawda”. Tymczasem polscy przewoźnicy mają czas do 15 lutego, aby bez
problemów opuścić teren Federacji Rosyjskiej na podstawie ubiegłorocznych
zezwoleń.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/transport/rozszerza-sie-blokada-rosyjskichciezarowek/myclw3

15 lutego 2016 r.
Pomysły MEN na uzdrowienie szkolnictwa zawodowego
"Dziennik Gazeta Prawna" pisze o zawodowej rewolucji w edukacji. Lista profesji
przyszłości, finansowanie nauki z Funduszu Pracy i weto kuratora przy otwieraniu
nierokujących na sukces klas - oto pomysły MEN na uzdrowienie szkolnictwa
kształcącego fachowców.
http://fakty.interia.pl/prasa/news-dgp-pomysly-men-na-uzdrowienie-szkolnictwazawodowego,nId,2145782#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
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