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15 lutego 2016 r.
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Kolejnictwa
W dniu 15 lutego 2016 roku, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Prace Zespołu
zostały wznowione po ponad trzyletniej przerwie. Dyskusja dotyczyła ogólnych
obszarów jakie powinny być przedmiotem dialogu w ramach Zespołu.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,596,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dskolejnictwa-.html

16 lutego 2016 r.
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.
W dniu 16 lutego 2016 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie
Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, pod przewodnictwem p. Piotra
Warczyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Zespół wznowił
prace po trzyletniej przerwie.
W trakcie dyskusji nad harmonogramem prac Zespołu uzgodniono najistotniejsze
problemy, którymi Zespół winien zająć się w pierwszej kolejności.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,597,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawochrony-zdrowia-.html

Rząd przyjął we wtorek „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”

Plan Morawieckiego to właściwie uchwała ws. "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".
Jest to rządowa strategia zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju na kolejne 25 lat.
Celem - jak mówił jego twórca wicepremier Mateusz Morawiecki - jest wzmocnienie
polskiego kapitału oraz wzrost innowacyjności polskich firm, by były konkurencyjne na
rynkach zagranicznych.
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/plan-morawieckiego-co-zaklada,619617.html

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i
rynku pracy
W dniu 16 lutego 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy.
Przedmiotem obrad był Europejski System Emisjami. W toku dyskusji przyjęto
Stanowisko partnerów społecznych (strony pracowników i strony pracodawców) w
sprawie polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami
do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu
przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030
oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.
Ponadto rozmawiano nt. projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,598,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

17 lutego 2016 r.
Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i
świadczeń socjalnych
W dniu 17 lutego 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
kolejne posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryka
Nakoniecznego – przedstawiciela NSZZ „Solidarność’.
Na spotkaniu strona rządowa przedstawiła informację z konsultacji na temat
rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz
odbyła się dyskusja dotycząca w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(stawka godzinowa).
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,600,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html
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Prezydent podpisał ustawę o „Rodzina 500 plus”
Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku.
Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci.
Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego
rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co
miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których
dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach
wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub
jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7697,prezydent-podpisal-ustawe-orodzina-500-plus.html

Związki z KW żądają, by przeciętne wynagrodzenie wyniosło co najmniej tyle,
ile w 2015 r.
Związkowcy z Kompanii Węglowej dali zarządowi spółki czas do piątku na
potwierdzenie, że przeciętne wynagrodzenia w firmie nie będą w tym roku niższe
od ubiegłorocznych. Niezrealizowanie tego postulatu będzie oznaczać spór
zbiorowy w Kompanii – wynika ze związkowego pisma.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zwiazki-z-kw-zadaja-by-przecietnewynagrodzenie-wynioslo-co-najmniej-tyle-ile-w-2015-r

18 lutego 2016 r.
Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego
W dniu 18 lutego 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda Przewodniczący RDS, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
Na posiedzeniu przyjęto szereg uchwał strony pracowników i strony pracodawców
Rady oraz dwie uchwały Rady Dialogu Społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,599,komunikat-z-posiedzenia-rady-dialoguspolecznego-w-dniu-18-lutego-2016-r-.html

Spotkanie Zespołu Ds. Strategii „Europa 2020”
18 lutego 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyło posiedzenie Zespołu
ds. Strategii „Europa 2020”.
Zespół działa od kilku lat i zajmuje się corocznym wdrażaniem celów unijnej
strategii „Europa 2020” w Polsce, w tym oceną dokumentów odnoszących się do
Krajowego Programu Reform i zaleceń Komisji Europejskiej dla Polski. Dyskusja w
czasie pierwszego w tym roku spotkania skoncentrowała na omówieniu Rocznej
analizy wzrostu gospodarczego na 2016 rok i na dyskusji w sprawie priorytetów
gospodarczych Polski w kontekście celów strategii „Europa 2020”.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6820:spotkaniezespou-ds-strategii-europa-2020&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

20 lutego 2016 r.
Debata trójstronna w TVP info nt. projektu ustawy o podatku od sprzedaży
detalicznej z udziałem przedstawicieli FZZ, NSZZ „Solidarność”, ZRP oraz
Pracodawców RP
Zaproszeni do studia eksperci dyskutowali nad projektem ustawy, który został
ostro skrytykowany przez przedstawicieli wielu środowisk związanych z branżą
handlową. Rada Dialogu Społecznego ma zapewnienie, że następny projekt
będzie konsultowany z wszystkimi partnerami społecznymi.
http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-infodebata-trojstronna-20022016/24104968

23 lutego 2016 r.
Obradowała Rada Rynku Pracy
Rada Rynku Pracy zebrała się na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2016 r. W
obradach wzięli udział minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Stanisław
Szwed. Członkowie Rady dyskutowali o wpływie zatrudniania cudzoziemców na
polski rynek pracy oraz o najbliższych zmianach prawnych w tym obszarze.
Zapoznali się także z projektami zmian legislacyjnych w dziedzinie rynku pracy
oraz informacją na temat działalności wojewódzkich rad rynku pracy w 2015 r.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7705,obradowala-rada-rynkupracy.html
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GUS: bezrobocie w styczniu wyniosło 10,3 proc.
Bezrobocie w styczniu br. wyniosło 10,3 proc. wobec 9,8 proc. w grudniu 2015 r. poinformował we wtorek GUS. Najwyższe bezrobocie - 17 proc. - odnotowano w
województwie warmińsko-mazurskim, a najniższe - 6,5 proc. - w woj.
wielkopolskim. Według GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach
pracy w końcu stycznia 2016 roku wyniosła 1 mln 647,5 tys. osób i była większa
niż przed miesiącem o 84,2 tys. osób, czyli o 5,4 proc.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-bezrobocie-w-styczniu-wynioslo-10-3-proc

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw,
przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem przez
podmioty krajowe i zagraniczne (osoby fizyczne i prawne), zatrzymanie
niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej oraz poprawa sytuacji ekonomicznej
polskich rolników – to najważniejsze cele projektowanej ustawy.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-wstrzymaniusprzedazy-nieruchomosci-zasobu-wlasnosci.html

kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty podał kwoty ww. świadczeń
obowiązujące od 1 marca 2016 r.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/od-1-marca-2016-r-beda-obowiazywac-nowekwoty-najnizszych-emerytur-i-rent

25 lutego 2016 r.
Posiedzenie doraźnego Zespołu RDS ds. zamówień publicznych
Dyskusja dotyczyła stanu prac nad nowym prawem - zamówienia publiczne w
resorcie zdrowia oraz jakie oczekiwania i wyzwania stawiane są nowemu prawu w
odniesieniu do tego sektora.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,601,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowienpublicznych.html

Podwyższenie kwoty wolnej do 8 tys. zł odrzucone w pierwszym czytaniu
Sejm głosami PiS odrzucił w czwartek w pierwszym czytaniu projekt ustawy
zakładający m.in. podwyższenie kwoty wolnej PIT do 8 tys. zł wraz z
mechanizmem jej waloryzacji i rekompensatami dla samorządów. "Kwota wolna od
podatku będzie wprowadzona w następnych latach, etapami" - powiedział podczas
debaty minister finansów Paweł Szałamacha.
http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/kwota-wolna-od-podatku-na-poziomie-8-tys-zlpropozycja-po-odrzucona/ybrggg

24 lutego 2016 r.
Rozmowy w Kompanii Węglowej ws. płac przełożone na inny termin
Zaplanowane na środę rozmowy związkowców z Kompanii Węglowej z zarządem
spółki, przy udziale ministra energii, zostały przełożone na inny termin - wynika z
informacji spółki i związków. Oczekiwane przez stronę społeczną rozmowy mają
dotyczyć przyszłości firmy i toczącego się sporu płacowego.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rozmowy-w-kompanii-weglowej-ws-placprzelozone-na-inny-termin

Od 1 marca 2016 r. będą obowiązywać nowe kwoty najniższych emerytur i
rent
Prezes ZUS w komunikacie z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty najniższej
emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz

26 lutego 2016 r.
Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt Nowoczesnej dot. związków
zawodowych
Sejm odrzucił w czwartek w pierwszym czytaniu projekt Nowoczesnej dot.
ograniczenia praw i przywilejów związków zawodowych. Zdecydowały o tym głosy
klubów PiS i Kukiz'15.
Projekt Nowoczesnej przewidywał m.in. zlikwidowanie finansowania przez
przedsiębiorcę tzw. etatów związkowych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sejm-odrzucil-w-pierwszym-czytaniu-projektnowoczesnej-dot-zwiazkow-zawodowych
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Minister Elżbieta Rafalska: teraz pora na uporządkowanie rynku pracy
W ciągu pierwszych dni rządu przyjęliśmy najważniejszą dla polskich rodzin
ustawę - wprowadzającą program 500 plus - podkreśliła w piątek minister rodziny,
pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zapowiedziała, że teraz resort chce
m.in. walczyć z patologiami na rynku pracy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rafalska-teraz-pora-na-uporzadkowanie-rynkupracy

MRPIPS: opiekunowie niepełnosprawnych zabezpieczeni po śmierci
podopiecznych
Opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy utracili świadczenia, np. po
śmierci podopiecznego, będą mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub
świadczenia przedemerytalnego - wynika z projektu ustawy przygotowanego przez
MRPiPS.

29 lutego 2016 r.
Resort zdrowia pracuje nad nowelizacją trzech ważnych ustaw
Ministerstwa podsumowują pierwsze 100 dni. W resorcie zdrowia rozpoczęły się
prace nad trzema dużymi nowelizacjami: prawa farmaceutycznego, ustawy
refundacyjnej oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Wiceminister Krzysztof
Łanda zapowiada, że najważniejsze prace koncepcyjne mają się zakończyć
w połowie roku, a część zmian wejdzie w życie na przełomie tego i przyszłego
roku.
http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/resort-zdrowia-pracuje-nad-nowelizacjatrzech-waznychustaw,2295160,4141?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/mrpips-opiekunowie-niepelnosprawnychzabezpieczeni-po-smierci-podopiecznych/nv71gt

Prezes Kompanii zaprasza związki do rozmowy
Prezes Kompanii Węglowej Tomasz Rogala wystosował do związków zawodowych
zaproszenie na spotkanie w ramach sporu zbiorowego na dzień 4 marca 2016
roku.
http://www.nettg.pl/news/134330/gornictwo-prezes-kompanii-zaprasza-zwiazki-do-rozmowy

Obniżenie wieku emerytalnego od 1 stycznia 2017r.
25 lutego w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie przedstawicieli "Solidarności"
z przewodniczącym Piotrem Dudą na czele z Premierem RP Beatą Szydło i
członkami rządu. Omówiono bieżące sprawy i relacje NSZZ "Solidarność". W
jednej z pierwszych wypowiedzi premier Szydło po tym spotkaniu była informacja,
że nowe przepisy obniżające wiek emerytalny wejdą w życie od 1 stycznia 2017
roku.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/12678-obnizenie-wiekuemerytalnego-od-1-stycznia-2017r
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