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1 marca 2016 r.
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 1 marca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło główne założenia
projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz
ustawy
o
promocji
zatrudnienia
i
instytucjach
rynku
pracy.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,603,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

2 marca 2016 r.
Posiedzenie zespołu ds. usług publicznych
W dniu 2 marca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
kolejne posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług
publicznych.
Tematem spotkania była dyskusja dotycząca planowanych zmian w edukacji w
zakresie obowiązku szkolnego oraz ustroju szkolnego.

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
7 marca br. w siedzibie CPS „Dialog" w Warszawie odbyło się posiedzenie
Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS).
W trakcie spotkania Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju Mateusz
Morawiecki przedstawił główne założenia Planu na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju. W dalszej części spotkania omówiono zagadnienia związane z
finansowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,605,posiedzenie-prezydium-rady-dialoguspolecznego-w-dniu-7-marca-2016-r-.html

9 marca 2016 r.
Resort nauki proponuje szereg zmian dla przedsiębiorstw innowacyjnych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa przedstawiło projekt ustawy, który ma się
przyczynić do skonstruowania przyjaznego systemu podatkowego i będzie
premiował działalność innowacyjną. W projekcie zaproponowano m.in. wiele
korzystnych dla przedsiębiorców zmian w prawie podatkowym.
http://www.pracodawcyrp.pl/stanowiska/art,6109,resort-nauki-proponuje-szereg-zmian-dlaprzedsiebiorstw-innowacyjnych.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,604,posiedzenie-zespolu-ds-uslug-publicznych.html

10 marca 2016 r.

3 marca 2016 r.

Morawiecki: RPP w pełni zaaprobowała plan rozwoju
Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki poinformował, że Rada Polityki
Pieniężnej w pełni zaaprobowała opracowany w jego resorcie "Plan na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju".

Jak sfinansować „Plan Morawieckiego” – seminarium eksperckie
Pracodawców RP
Potencjał Planu Morawieckiego i zagrożenia dla jego realizacji – to był temat
seminarium z udziałem wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz
przedstawicieli rynków finansowych i kapitałowych, ekspertów i urzędników w
siedzibie Pracodawców RP.

http://finanse.wnp.pl/morawiecki-rpp-w-pelni-zaaprobowala-planrozwoju,269224_1_0_0.html

http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2149,jak-sfinansowac-plan-morawieckiegoseminarium-eksperckie-pracodawcow-rp.html
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11 posłów zajmie się prezydenckim projektem obniżenia wieku emerytalnego
11 posłów liczy sejmowa podkomisja nadzwyczajna, która zajmie się prezydenckim
projektem ustawy przywracającej niższy wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat
dla mężczyzn. Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat, niezależnie od płci.
http://praca.wnp.pl/11-poslow-zajmie-sie-prezydenckim-projektem-obnizenia-wiekuemerytalnego,269223_1_0_0.html

Nowa prezes ZUS o wysokości świadczeń po obniżeniu wieku emerytalnego
Należy zrobić wszystko, aby emerytury (po obniżeniu wieku emerytalnego - przyp.
red.) nie były niższe niż 40 procent ostatniego wynagrodzenia za pracę - podkreśla
prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
http://praca.wnp.pl/nowa-prezes-zus-o-wysokosci-swiadczen-po-obnizeniu-wiekuemerytalnego,269211_1_0_0.html

Resort finansów: dochody z CIT wyższe od spodziewanych
Dochody podatkowe z tytułu CIT wyniosły w styczniu br. 2,434 mld zł i były wyższe
o 250 mln zł od spodziewanych - informuje resort finansów. Także w lutym, według
wstępnych szacunków, dochody wyniosą ok. 2,08 mld zł, czyli będą wyższe od
zakładanych o ok. 150 mln zł - dodaje MF.
http://finanse.wnp.pl/resort-finansow-dochody-z-cit-wyzsze-odspodziewanych,269199_1_0_0.html

ZUS: Emerytura pomostowa tylko za pracę w Polsce
Dzisiaj Sąd Najwyższy ma odpowiedzieć na zagadnienie prawne dotyczące zasad
koordynacji systemów ubezpieczeniowych (sygn. akt III UZP 1/16). Sąd okręgowy
zwrócił się z pytaniem, czy emerytury pomostowe są świadczeniami z tytułu
starości, a w konsekwencji czy możliwe jest doliczenie do stażu uprawniającego do
ich przyznania okresów pracy w krajach Unii Europejskiej.

bardziej radykalne kroki, włącznie z likwidacją umów-zleceń. Rozważane są też
zmiany zasad ustalania najniższego wynagrodzenia – tak aby rosło szybciej.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/926900,wynagrodzenie-minimalneplaca-minimalna-rynek-pracy.html

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych
W dniu 10 marca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
kolejne posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu
Społecznego.
Dyskusja skupiła się wokół aktualnego stanu prac nad nowym prawem zamówienia
publiczne w resorcie obrony narodowej oraz oczekiwań i wyzwań stawiane
nowemu prawu.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,606,posiedzenie-zespolu-doraznego-ds-zamowienpublicznych.html

11 marca 2016 r.
Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS
11 marca 2016 r. na posiedzeniu zespołu problemowego ds. ubezpieczeń
społecznych Rady Dialogu Społecznego, kontynuowano dyskusję nt. warunków
nabycia prawa do emerytury, w szczególności wieku emerytalnego, w kontekście
prezydenckiego projektu ustawy przywracającej wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i
65 lat dla mężczyzn.
Związki zawodowe na piątkowym posiedzeniu zespołu podkreśliły, że oczekują
uzupełnienia przez Sejm prezydenckiego projektu o przepisy przewidujące prawo
do emerytury tylko ze względu na staż pracy.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/926898,zus-emeryturapomostowa-praca-za-granica-emerytura.html

http://www.opzz.org.pl/-/z-posiedzenia-zespolu-problemowego-ds-ubezpieczenspolecznych-rds?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_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4

Wynagrodzenie minimalne lekiem na patologie rynku pracy
Jeśli wprowadzenie 12-złotowej stawki godzinowej dla zatrudnionych na umowach
cywilnoprawnych nie ograniczy nadużywania takich kontraktów, możliwe są

Minister Adamczyk: pusta szuflada inwestycji kolejowych
Założyłem, ze nie będę nawiązywał do poprzedników, ale też nie mogę nie
powiedzieć, że niestety mamy praktycznie pustą szufladę jeśli chodzi o kolejowe
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projekty inwestycyjne na tę unijną perspektywę finansową - poinformował minister
infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
http://logistyka.wnp.pl/minister-adamczyk-pusta-szuflada-inwestycjikolejowych,269237_1_0_0.html

Sejm uchwalił zmiany w ustalaniu składek na BFG
Zmianę sposobu ustalania składek banków na Bankowy Fundusz Gwarancyjny z
rocznego na kwartalny przewiduje nowelizacja ustawy o BFG, którą w piątek
jednogłośnie uchwalił Sejm. Nowela dostosowuje polskie prawo do norm unijnych.

kopalnie Kompanii. Rozmowy o biznesplanie i wynagrodzeniach górników mają
być kontynuowane za tydzień. Związki nie godzą się na cięcia płac.
Poniedziałkowe rozmowy odbyły się w ramach wszczętego przez związki sporu
zbiorowego, w którym strona społeczna chce gwarancji, że tegoroczne średnie
miesięczne wynagrodzenia w Kompanii (tzw. średniówki) nie będą niższe od
ubiegłorocznych, z uwzględnieniem wszystkich nagród i dodatkowych świadczeń.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/zwiazki-otrzymaly-biznesplan-polskiej-grupygorniczej/p1mlvc

http://finanse.wnp.pl/sejm-uchwalil-zmiany-w-ustalaniu-skladek-na-bfg,269260_1_0_0.html

15 marca 2016 r.

Wiceminister finansów spokojny o wpływ inflacji na budżet
Niska inflacja ma ograniczony wpływ na dochody budżetu państwa, nawet jeśli
zamiast 1,7 proc. w tym roku wskaźnik cen wyniesie 0,7 proc., to tragedii nie
będzie - twierdzi wiceminister finansów Leszek Skiba.

Pielęgniarki przeciwne propozycji zmian w podstawowej opiece zdrowotnej
Planowane zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej zagrażają samodzielności
zawodowej pielęgniarek i położnych – ocenia NRPiP. Jednocześnie resort zdrowia
podkreśla, że prace nad projektem założeń do ustawy o POZ trwają, a jego
ostateczny kształt nie jest znany. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uznała
jednak, że "naruszają one (propozycje – red.) zasadę wolności gospodarczej,
wyrażoną w Konstytucji RP jako jedną z elementów społecznej gospodarki
rynkowej".

http://finanse.wnp.pl/wiceminister-finansow-spokojny-o-wplyw-inflacji-nabudzet,269247_1_0_0.html

12 marca 2016 r.
Debata Trójstronna w TVP Info na temat stawki godzinowej z udziałem
przedstawicieli Konfederacji Lewiatan, ZRP, OPZZ, FZZ oraz przedstawiciela
Departamentu Prawa Pracy MRPiPS
W sobotę, 12 marca, w programie na żywo spotkali się przedstawiciele partnerów
społecznych oraz rządu i dyskutowali o minimalnej 12 złotowej stawce godzinowej,
która ma być stosowana w przypadku umów zleceń i umów o świadczenie usług.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/pielegniarki-przeciwne-propozycji-zmian-w-podstawowejopiece-zdrowotnej/r9nky2

http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-infodebata-trojstronna-12032016/24405345

14 marca 2016 r.
Związki otrzymały biznesplan Polskiej Grupy Górniczej
Zarząd Kompanii Węglowej (KW) przekazał w poniedziałek związkowcom
biznesplan Polskiej Grupy Górniczej (PGG), która do połowy roku ma przejąć
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