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15 marca 2016 r.
Posiedzenie Zespołu RDS ds. funduszy europejskich
W dniu 14 marca 2016 roku w Centrum Partnerstwa „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu RDS ds. funduszy europejskich z udziałem przedstawicieli
Urzędów Marszałkowskich.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,609,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsfunduszy-europejskich.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia
W dniu 14 marca 2016 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie
Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia¸ pod przewodnictwem p. Marii
Jolanty Ochman, współprzewodniczącej Zespołu ze strony pracowników.
Dyskutowano ws. rozwiązań systemowych uwzględniających poziom
wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych pracujących w ochronie zdrowia a
także ws. bieżących i planowanych prac w obszarze organizacji i funkcjonowania
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,608,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-ochronyzdrowia.html

Pracownicy medyczni chcą minimalnych wynagrodzeń
Dziewięć medycznych związków zawodowych zaapelowało o sprawiedliwy system
wynagradzania pracowników służby zdrowia. Postulują oni ustawowe określenie
minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych.
W poniedziałek (14 marca) Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) wraz
z innymi związkami zorganizował konferencję "Czy dobra zmiana w ochronie
zdrowia jest możliwa bez strajku?".
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/pracownicy-medyczni-chca-minimalnychwynagrodzen,32787.html

Uchwała w sprawie niepodnoszenia uzgodnionego pułapu redukcji
koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze (ambicje UE)
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie niepodnoszenia uzgodnionego pułapu
redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze (ambicje UE), przedłożoną
przez ministra środowiska.
Obecnie na forum Unii Europejskiej niektóre państwa członkowskie zgłaszają
postulaty dalszego zaostrzenia celów europejskiej polityki klimatycznej i
podwyższenia poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rząd
zdecydowanie opowiada się za tym, by UE skoncentrowała się na wdrażaniu
dotychczas przyjętych na forum Rady Europejskiej zobowiązań dotyczących
polityki klimatycznej.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-niepodnoszeniauzgodnionego-pulapu-redukcji-koncentracji.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju.
Przewidziano uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach
publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców, szczególnie dla małych i
średnich przedsiębiorców.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawyprawo-zamowien-publicznych-oraz-niektoryc-1.html

16 marca 2016 r.
MRPiPS o 500 plus dla rodzin migrantów zarobkowych
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła program
"Rodzina 500 plus" przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie
przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym
charakterze. Jest to zgodne z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego, która ma nie dopuszczać do kumulacji
świadczeń o charakterze rodzinnym przewidzianych w przepisach unijnych.
http://praca.wnp.pl/mrpips-o-500-plus-dla-rodzin-migrantowzarobkowych,269559_1_0_0.html
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Bank Światowy przeprowadzi badania dla Rady Dialogu Społecznego
Bank Światowy przeprowadzi na potrzeby Rady Dialogu Społecznego serię badań
na temat wynagrodzeń w Polsce na tle innych krajów UE – zadeklarowała Roberta
Gatti, główna ekonomistka Banku Światowego, która spotkała się 15 marca w
siedzibie Związku z przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego Piotrem Dudą
oraz członkiem Rady Henrykiem Nakoniecznym.
Równy i sprawiedliwy rynek pracy oraz walka z ubóstwem to główne cele misji
Banku Światowego. Ma się to odbywać za sprawą rosnących wynagrodzeń, a
zwłaszcza minimalnego wynagrodzenia, które spełnia szereg istotnych funkcji
przyczyniających się do walki ze zjawiskiem tzw. in work poverty, czyli ubóstwa
pracujących.

GUS: w lutym zatrudnienie w górę
W lutym 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o
2,5 proc. w stosunku rocznym. W sektorze przedsiębiorstw pracowało 5 mln 711,2
tys. osób - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Dane potwierdzają stabilną
sytuacją na rynku pracy - twierdzą eksperci.

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/12805-bank-swiatowyprzeprowadzi-badania-dla-rady-dialogu-spolecznetgo

http://finanse.wnp.pl/mf-po-lutym-3-mld-98-5-mln-zl-deficytu-wbudzecie,269593_1_0_0.html

Czy obniżenie stawki CIT do 15 % zdynamizuje polską przedsiębiorczość?
Trwają konsultacje społeczne dwóch projektów – rządowego i poselskiego –
przewidujących obniżenie stawki podatku CIT do 15% dla małych przedsiębiorców.
To dobre rozwiązanie, aczkolwiek, by rzeczywiście pobudzić polską
przedsiębiorczość warto pójść o krok dalej.

Wicepremier Morawiecki zachęca zagraniczny biznes do inwestycji w Polsce
Wicepremier Mateusz Morawiecki zachęca zagraniczny biznes do inwestycji w
Polsce. We wtorek robił to w Londynie, a w środę - w Cannes, gdzie odbywają się
targi inwestycyjne i nieruchomości z udziałem blisko 40 polskich miast i regionów.

http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2153,czy-obnizenie-stawki-cit-do-15zdynamizuje-polska-przedsiebiorczosc.html

ME popiera projekt tzw. ustawy odległościowej
Posłowie rozpoczęli prace nad projektem ustawy o inwestycjach w elektrownie
wiatrowe. - Zgłosimy parę drobnych uwag w zakresie doprecyzowania
przejrzystości gospodarczej, technicznej tego projektu, ale jako całość go
popieramy - poinformował Andrzej Piotrowski, wiceminister energii, podczas
posiedzenia Komisji Infrastruktury.
http://energetyka.wnp.pl/me-popiera-projekt-tzw-ustawy-odleglosciowej,269590_1_0_0.html

http://praca.wnp.pl/gus-w-lutym-zatrudnienie-w-gore,269587_1_0_0.html

MF: po lutym 3 mld 98,5 mln zł deficytu w budżecie
Po lutym 2016 r. budżet miał deficyt w wysokości 3 mld 98,5 mln zł, co stanowi 5,7
proc. z dopuszczonego w tym roku deficytu w wysokości 54 mld 740 mln zł poinformowało w opublikowanym w środę szacunku Ministerstwo Finansów.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wicepremier-morawiecki-zachecazagraniczny,165,0,2041253.html

1000 zł w bonie dla rodziców 6 i 7-latków, które pójdą do szkół w Opolu
Bon w wysokości tysiąca zł dla rodziców 6 i 7-latków z Opola, które pójdą do klas
pierwszych szkół podstawowych w roku 2016/2017, oferuje miasto w ramach
programu wyrównywania szans edukacyjnych ,,Dobry start". 24 marca programem
tym zajmie się rada miasta.
http://finanse.wp.pl/kat,1033781,title,1000-zl-w-bonie-dla-rodzicow-6-i-7-latkow-ktore-pojdado-szkol-w-Opolu,wid,18217014,wiadomosc.html?ticaid=116aa9

17 marca 2016 r.
Nowela zamówień publicznych małym i średnim nie pomoże?
Projekt zmian w Prawie zamówień publicznych nie wpływa w sposób wymierny na
poprawę sytuacji małych i średnich przedsiębiorców, a w niektórych aspektach
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wręcz ją pogarsza - ocenili dla portalu wnp.pl prawnicy kancelarii Domański
Zakrzewski Palinka.
http://budownictwo.wnp.pl/nowela-zamowien-publicznych-malym-i-srednim-niepomoze,269631_1_0_0.html

Resort rozwoju: wkrótce model agencji wspierania eksportu
Pracujemy nad strukturą organizacyjną agencji wspierania eksportu; optymalny
model powinien być gotowy w najbliższych tygodniach; w ciągu kilku tygodni
powstanie też ostateczna koncepcja reorganizacji Wydziałów Promocji Handlu i
Inwestycji - mówi PAP wiceszef MR Radosław Domagalski.
http://praca.wnp.pl/resort-rozwoju-wkrotce-model-agencji-wspieraniaeksportu,269630_1_0_0.html

18 marca 2016 r.
Sejm uchwalił ustawę o bezpłatnych lekach dla seniorów
Każdy, kto ukończył 75. rok życia, bez względu na status materialny będzie miał
prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na wykazie ogłaszanym przez
ministra zdrowia (tzw. liście "S") - zakłada uchwalona w piątek przez Sejm ustawa.
Prawo do przepisywania darmowych leków z tzw. listy "S" otrzymali lekarze
Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz niektóre pielęgniarki POZ.
http://fakty.interia.pl/polska/news-sejm-uchwalil-ustawe-o-bezplatnych-lekach-dlaseniorow,nId,2165136
Od opłaty audiowizualnej nie uciekniesz. Fiskus zapuka do każdego
teledłużnika
Resort kultury zadecydował: opłata audiowizualna będzie pobierana przez
dostawców prądu. 15 złotych - tyle wyniesie miesięczna składka na media
publiczne. To mniej niż obecny abonament radiowo-telewizyjny (22,70 zł
miesięcznie). Ale zapłaci go, nie jak dziś, co dziesiąte, ale każde gospodarstwo
domowe.
http://biznes.interia.pl/media/news/od-oplaty-audiowizualnej-nie-uciekniesz-fiskus-zapukado,2306610,5058

Sejm zlikwidował tzw. godziny karciane
Od 1 września 2016 r. zostaną zlikwidowane tzw. godziny karciane - zdecydował
Sejm nowelizując ustawę Karta Nauczyciela. Nowela zawiera też nowe regulacje
dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, m.in. rozszerza na
wszystkich wymóg niekaralności. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 307 posłów,
130 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/godziny-karciane-zlikwidowane/6f34gp

21 marca 2016 r.
Posiedzenie Zespołu RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
W dniu 21 marca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych pod przewodnictwem Henryka
Nakoniecznego.
Dyskusja dotyczyła sytuacji płacowo-socjalnej pracowników jednostek instytucji
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
wynagradzanych na podstawie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,612,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych
Warunków Restrukturyzacji Zakładów Przemysłu Potencjału Obronnego
W dniu 21 marca 2016 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu
Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych Warunków Restrukturyzacji
Zakładów Przemysłowego Potencjału Obronnego.
Oprócz spraw organizacyjnych dyskutowano nt. modernizacji Sił Zbrojnych
Rzeczpospolitej polityki offsetowej w realizacji programów „Wisła” i „śmigłowców
wielozadaniowych”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,610,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-dsspoleczno-gospodarczych-warunkow-restrukturyzacji-zakladow-przemyslowego-potencjaluobronne.html
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List ZNP do MEN
ZNP wnosi o podjęcie przez Panią Minister działań, mających na celu
zapobieżenie sytuacji, w której na pracowników szkół i placówek oświatowych, bez
ich zgody wyrażonej w stosowanej umowie, zostaną nałożone obowiązki związane
z przyjmowaniem wniosków (500 plus) o ustalenie prawa i wypłatę świadczenia
wychowawczego oraz prowadzeniem postępowań w sprawach o świadczenia
wychowawcze.
http://www.znp.edu.pl/element/2647/List_ZNP_do_MEN

Prezydencki pomysł na emerytury dzieli ekspertów
Blisko trzygodzinna dyskusja związków zawodowych i pracodawców dotycząca
prezydenckiego projektu ustawy obniżającego wiek emerytalny nie doprowadziła
do wypracowania wspólnego stanowiska.
Pracodawcy i związkowcy zgadzają się bowiem, że odpowiednio długi staż
ubezpieczeniowy pod pewnymi warunkami może być podstawą do wcześniejszego
zakończenia aktywności zawodowej.
http://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/prezydencki-pomysl-na-emerytury-dzieliekspertow,2308190,1021

22 marca 2016 r.
Zespół roboczy ma pomóc rozwiązać sporne kwestie w Kompanii Węglowej
Przedstawiciele zarządu i związkowcy z Kompanii Węglowej (KW) zdecydowali we
wtorek o powołaniu wspólnego zespołu, który ma przeanalizować i wypracować
propozycje rozwiązań spornych kwestii. Chodzi m.in. o sprawy związane z
wysokością średnich wynagrodzeń i biznesplanem dla kopalń.
Rozmowy związkowców z zarządem dotyczą m.in. przekazanego stronie
społecznej przed tygodniem biznesplanu Polskiej Grupy Górniczej (PGG).
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zespol-roboczy-ma-pomoc-rozwiazac-spornekwestie-w-kompanii-weglowej-1

Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach
świadczenia usług, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Dyrektywa ma zwiększyć efektywność egzekwowania minimalnych warunków
zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona. W
praktyce powinna wyeliminować obchodzenie obowiązujących przepisów
dotyczących delegowania pracowników, z poszanowaniem zasady swobody
świadczenia usług.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-delegowaniupracownikow-w-ramach-swiadczenia-uslug.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki
społecznej.
Zmiana przepisów Kodeksu pracy podyktowana jest koniecznością prawidłowego
wykonania regulacji ujętych w dyrektywie 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady. Chodzi o zasadę równości szans oraz równego traktowania kobiet i
mężczyzn w zatrudnieniu i pracy. Nowe przepisy są zgodne z Konstytucją RP.
Zmiana polega na doprecyzowaniu artykułu 176 Kodeksu pracy, w którym
zapisano, że prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia nie mogą
być wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawykodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-3.html

24 marca 2016 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych
innych ustaw
Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnione będą
miały prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych – to jedna ze zmian.
Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych został skierowany do
konsultacji społecznych i uzgodnień zewnętrznych.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5527,7787,zmiany-dla-zwiazkowzawodowych.html
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29 marca 2016 r.

30 marca 2016 r.

Zespół roboczy w Kompanii Węglowej analizuje sprawy płacowe i biznesplan
PGG
W Kompanii Węglowej rozpoczął we wtorek pracę zespół roboczy złożony z
przedstawicieli spółki oraz działających w niej związków zawodowych. Mają oni
wspólnie przeanalizować sprawy płacowe w firmie, w kontekście biznesplanu dla
Polskiej Grupy Górniczej (PGG).
W skład zespołu weszło dziewięciu przedstawicieli związków oraz osoby wskazane
przez zarząd spółki.

Posiedzenie Zespołu RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy
W dniu 30 marca odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zespol-roboczy-w-kompanii-weglowejanalizuje-sprawy-placowe-i-biznesplan-pgg

Ponad 125 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ws. deputatów
Ponad 125 tys. osób poparło obywatelski projekt ustawy, mającej zagwarantować
darmowy deputat węglowy z budżetu państwa dla wszystkich emerytów
górniczych. We wtorek przedstawiciele Związku Zawodowego Górników w Polsce
złożą listy z podpisami w Sejmie.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ponad-125-tys-podpisow-pod-obywatelskimprojektem-ws-deputatow

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy
Na konieczność systemowych zmian na rynku pracy w celu wyeliminowania
zjawiska zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, nielegalnego
zatrudnienia oraz tzw. samozatrudnienia wskazała Rada Ochrony Pracy w
stanowisku przyjętym 29 marca 2016 r. na posiedzeniu w Centralnym Instytucie
Ochrony Pracy w Warszawie.
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/71508,rada-o-umowach-cywilnoprawnych.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,614,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

Wiceminister pracy: likwidujemy "syndrom pierwszej dniówki", ograniczamy
nielegalne zatrudnienie
Ograniczenie nielegalnego zatrudnienia w Polsce to główny cel nowelizacji
kodeksu pracy, która zlikwidować ma tzw. "syndrom pierwszej dniówki" - mówił w
środę na konferencji prasowej wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed. Sejm ma
rozpatrzyć projekt na bieżącym posiedzeniu.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wiceminister-pracy-likwidujemy-syndrompierwszej-dniowki-ograniczamy-nielegalne-zatrudnienie

MRPiPS: rejestrację bezrobotnych tylko dla świadczeń zdrowotnych rozwiąże
MZ
Nad rozwiązaniami, które wyeliminują rejestrowanie się bezrobotnych wyłącznie
dla uzyskania świadczeń zdrowotnych, pracuje ministerstwo zdrowia w ramach
całościowych zmian w ubezpieczeniach zdrowotnych - poinformował wiceminister
rodziny Stanisław Szwed.
Obecnie osoby faktycznie nieposzukujące pracy, ale nieposiadające tytułu do
bezpłatnego dostępu do służby zdrowia, rejestrują się jako bezrobotni wyłącznie po
to, by uzyskać taki dostęp.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mrpips-rejestracje-bezrobotnych-tylko-dlaswiadczen-zdrowotnych-rozwiaze-mz
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Rząd chce podnosić kwotę wolną od podatku etapami
Rząd najprawdopodobniej zaproponuje kilkuetapowe podnoszenie kwoty wolnej od
podatku PIT. W pierwszej fazie podwyżka powinna objąć przede wszystkim
emerytów, poinformowała premier Beata Szydło.
W połowie marca wiceminister finansów Leszek Skiba informował, że Ministerstwo
Finansów przygotowuje obecnie kilka wariantów ścieżki podnoszenia kwoty wolnej
od podatku PIT, ale Rada Ministrów dokona wyboru optymalnego rozwiązania i
wpisze je do tegorocznej aktualizacji programu konwergencji, która ma zostać
przyjęta w kwietniu.
http://www.parlamentarny.pl/wiadomosc/,7471.html
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