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Ekonomicznych, zwolnienie z podatku VAT, a także wybór między CIT a
zryczałtowanym 1-procentowym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji.
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http://biznes.onet.pl/wiadomosci/przemysl/rzad-chce-przekonac-bruksele-do-ustawystoczniowej-rozmowy-w-kwietniu/w1sntt

15 kwietnia 2016 r.
NIK: spółki grupy PKP nieracjonalnie wydawały pieniądze
Najwyższa Izba Kontroli uważa, że spółki grupy PKP nieracjonalnie wydawały
pieniądze na usługi firm zewnętrznych. Z ustaleń izby wynika, że w przypadku 10
umów, o wartości blisko 1,5 mln zł, powierzanie prac zewnętrznym firmom było
niezasadne.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/transport/nik-spolki-grupy-pkp-nieracjonalnie-wydawalypieniadze/y1xgwb

Komisarz UE broni projektu zmian w przepisach o delegowaniu pracowników
Propozycja zmian w unijnej dyrektywie o pracownikach delegowanych ma na celu
lepszą ochronę ich praw oraz wyrównanie warunków konkurowania na wspólnym
rynku - przekonuje komisarz UE ds. zatrudnienia Marianne Thyssen, broniąc się
przed krytyką m.in. z Polski.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/komisarz-ue-broni-projektu-zmian-wprzepisach-o-delegowaniu-pracownikow-1

Pracuj.pl: więcej ofert dot. staży i praktyk
Firmy oferują więcej ofert staży i praktyk dla studentów. Najczęściej poszukiwani
są studenci kierunków finansowych i branży IT - wynika z informacji portalu
Pracuj.pl.
http://biznes.onet.pl/praca/staze-i-praktyki-wiecej-ofert-dla-studentow/pnd5v0

17 kwietnia 2016 r.
Rząd chce przekonać Brukselę do ustawy stoczniowej; rozmowy w kwietniu
Rząd chce przedstawić KE projekt ustawy, która ma pomóc rozbudować przemysł
stoczniowy w Polsce. Jeszcze w tym miesiącu do Brukseli przyjedzie
przedstawiciel ministerstwa gospodarki morskiej, by przekonywać, że propozycje w
tej sprawie są zgodne z prawem UE.
Rząd przyjął projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego na początku
kwietnia. Przewiduje on m.in. możliwość włączenia stoczni do Specjalnych Stref

18 kwietnia 2016 r.
Minister Energii i zarząd KW apelują do górników o przyjęcie porozumienia
Związkowcy z Kompanii Węglowej przedstawili w poniedziałek pracownikom
projekt porozumienia, poprzedzającego przekazanie kopalń i zakładów Kompanii
do Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Zarząd spółki i szefowie Ministerstwa Energii
zaapelowali do górników o akceptację porozumienia.
Wynegocjowany w minioną sobotę projekt zakłada m.in. zawieszenie wypłaty tzw.
czternastej pensji na dwa lata, przyspieszenie łączenia wybranych kopalń,
dobrowolne skorzystanie przez 3,8-4 tys. osób z osłon socjalnych oraz
wynegocjowanie nowego układu zbiorowego do 1 stycznia 2018 r. – do tego czasu
mają obowiązywać dotychczasowe regulacje pracownicze.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/minister-energii-i-zarzad-kw-apeluja-dogornikow-o-przyjecie-porozumienia

Wiceminister Finansów: Konsolidacja trzech służb skarbowych w ramach
jednolitej Krajowej Administracji Skarbowej
- Projekt ustawy o konsolidacji trzech służb skarbowych w ramach jednolitej
Krajowej Administracji Skarbowej jest w końcowej fazie. Chcielibyśmy, aby
nowelizacja została przyjęta najpóźniej w lipcu - powiedział w rozmowie z Interią
Marian Banaś, wiceminister finansów, Szef Służby Celnej. - Chcemy zwiększyć
skuteczność pobierania należności podatkowych, jest to jedno z głównych
wyzwań, przed którymi stoimy, a także podstawowa przyczyna, że podjęliśmy się
reformy - dodał.
http://biznes.interia.pl/podatki/news/wiceminister-finansow-dla-interii-trzebazwiekszyc,2317940,4211
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ZNP żąda podwyżek płac nauczycieli
ZNP domaga się wzrostu płac na poziomie 10% od stycznia 2017 roku. Po raz
ostatni płace zasadnicze nauczycieli wzrosły w 2012 r.
Wciąż aktualne są postulaty ZNP z lat ubiegłych dotyczące:
 wprowadzenia mechanizmu corocznego waloryzowania stawek wynagrodzenia
zasadniczego przynajmniej o stopień planowanej inflacji,
 zwiększenia udziału płacy zasadniczej nauczycieli w średnim wynagrodzeniu
oraz przyjęcia zasady, że minimalny udział wynagrodzenia zasadniczego w
średnim wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego będzie wynosił 65%.
http://www.znp.edu.pl/element/2679/ZNP_zada_podwyzek_plac_nauczycieli

18 kwietnia WRDS w Katowicach o sytuacji firm okołogórniczych
W czasie posiedzenia skupiono się przede wszystkim na sytuacji przedsiębiorstw
zaplecza okołogórniczego oraz problematyce rynku pracy w województwie śląskim
w świetle polityki energetycznej.
Przyjęto stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie działań
związanych z zapowiadanym wycofaniem się koncernu EDF z Polski oraz w
sprawie systemu wynagradzania w służbie zdrowia w województwie śląskim. Po
korektach uzgodniono też stanowisko WRDS w sprawie problemów
funkcjonowania firm i instytucji z otoczenia górnictwa węgla kamiennego oraz
niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej tej
grupy przedsiębiorców.
http://m.nettg.pl/news/135174/katowice-o-sytuacji-firm-okologorniczych-na-posiedzeniuwrds

Posiedzenie Zespołu RDS ds. funduszy europejskich
W dniu 18 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy
europejskich Rady Dialogu Społecznego. W trakcie spotkania zaprezentowano
koncepcję prac Grupy ds. efektywności funduszy UE przy Komitecie Umowy
Partnerstwa i grup przy komitetach monitorujących programy, podsumowano
dotychczasowe prace ws. ustawy wdrożeniowej oraz oceniono stan wdrażania
Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,625,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsfunduszy-europejskich.html

19 kwietnia 2016 r.
Wspólne posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy oraz Zespołu RDS ds.
rozwoju dialogu społecznego
Głównym tematem posiedzenia był projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, który
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierował do konsultacji społecznych.
Tematem drugiej części spotkania był projekt rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa
pracy.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,624,wspolne-posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy-oraz-zespolu-rds-ds-rozwoju-dialogu-spolecznego.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej
W trakcie spotkania dyskutowano m.in. na temat zmian w regulaminie Zespołu
Trójstronnego a także liberalizacji przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy - strony postanowiły powołać Zespół roboczy ds. przeanalizowania
powstających zagrożeń w celu jak najszybszego ich wyeliminowania i
zapobieżenia, mogącym powstać w przyszłości, ich negatywnym skutkom dla
funkcjonowania branży energetycznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,626,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzyenergetycznej.html

Porozumienie związków i zarządu Kompanii Węglowej ws. powstania PGG
Związkowcy z Kompanii Węglowej zawarli we wtorek z zarządem spółki
porozumienie, umożliwiające powstanie z początkiem maja Polskiej Grupy
Górniczej (PGG), która przejmie kopalnie i załogę Kompanii. Związki zgodziły się
m.in. na zawieszenie wypłat tzw. czternastej pensji przez dwa lata.
Oficjalne powołanie Polskiej Grupy Górniczej, z udziałem m.in. przedstawicieli
rządu, inwestorów oraz strony społecznej, planowane jest na najbliższy
poniedziałek w Katowicach. Uroczystość odbędzie się w historycznym gmachu
Sejmu Śląskiego.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jest-porozumienie-zwiazkow-i-zarzadukompanii-weglowej-ws-powstania-pgg
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20 kwietnia 2016 r.

22 kwietnia 2016 r.

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Górnictwa i Przetwórstwa Siarki
W dniu 20 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Górnictwa i Przetwórstwa Siarki.
W pierwszej części posiedzenia dokonano wyboru współprzewodniczącego
zespołu – reprezentującego stronę rządową.
Dyrektor Naczelny Kopalni Siarki „Machów SA w likwidacji poinformował o
przebiegu procesu likwidacji.

Brak stanowiska strony społecznej RDS ws. obniżenia wieku emerytalnego
Nie ma wspólnego stanowiska strony społecznej Rady Dialogu Społecznego w
sprawie obniżenia wieku emerytalnego. Trwają rozmowy na ten temat przygotowano wstępne porozumienie, ale nie poparli go pracodawcy.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,627,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-dsgornictwa-i-przetworstwa-siarki.html

21 kwietnia 2016 r.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/brak-stanowiska-strony-spolecznej-rds-wsobnizenia-wieku-emerytalnego

500+ nie obniży alimentów? Prezydent złożył projekt ustawy
Do Sejmu trafił prezydencki projekt o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Jeśli wejdzie w życie, otrzymywanie wsparcia w programie 500+ nie będzie
podstawą do obniżenia alimentów.
http://wyborcza.biz/biznes/1,150689,19963251,500-nie-obnizy-alimentow-prezydent-zlozylprojekt-ustawy.html

Posiedzenie Podzespołu RDS ds. służb mundurowych
21 kwietnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie odbyło
się pierwsze posiedzenie podzespołu problemowego ds. służb mundurowych
działającego w ramach Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego,
które prowadził Mariusz Tyl, Przewodniczący podzespołu (Forum ZZ).
http://www.rds.gov.pl/index.php/aktualnosci/item/392-posiedzenie-podzespoluproblemowego-ds-sluzb-mundurowych-dzialajacego-w-ramach-zespolu-ds-uslugpublicznych-rady-dialogu-spolecznego

Posiedzenie Rady Rynku Pracy
Na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. Rady Rynku Pracy zapoznano się m.in.
ze stanem prac nad powołaniem Sektorowych Rad ds. Kompetencji.
Jest to to projekt aktywizacji zawodowej i społecznej, prowadzony przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,7870,obradowala-rada-rynku-pracy.html

23 kwietnia 2016 r.
Debat trójstronna w TVP info nt. pracy w niedziele
NSZZ „Solidarność” zaczyna akcję zbierania podpisów pod obywatelskim
projektem zakazu handlu w niedziele.
Debata z udziałem przedstawicieli Konfederacji Lewiatan, ZRP, FZZ i NSZZ
„Solidarność”.
http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-infodebata-trojstronna-23042016/25025876

25 kwietnia 2016 r.
JSW: zamieszanie wokół prac nad nowym układem zbiorowym
Wokół rokowań nad nowym, jednolitym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy
dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej zrobiło się ostatnio nieco
zamieszania. Komentowanie jednego z wielu projektów, wskazują w JSW, tylko
niepotrzebnie podniosło emocje.
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Do sprawy rokowań i towarzyszącej im otoczki odniosły się największe związki z
JSW: Solidarność, Federacja ZZG JSW, Kadra oraz Kontra.
http://gornictwo.wnp.pl/jsw-zamieszanie-wokol-prac-nad-nowym-uklademzbiorowym,272141_1_0_0.html

25 kwietnia 2016 r.
Posiedzenie Doraźnego Zespołu RDS ds. ds. projektu ustawy o Krajowej
Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę o KAS
Inauguracyjne posiedzenie, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2016 roku w
Centrum Partnerstwa Społecznego prowadził Przewodniczący Zespołu – Jerzy
Wielgus. Zespół niezwłoczne podejmie prace, gdy Ministerstwo Finansów
przedstawi powyższe projekty ustaw, których głównym założeniem jest
konsolidacja administracji podatkowej, Służby Celnej i pionu Urzędów Kontroli
Skarbowej. Partnerzy społeczni podkreślali, że projektowane regulacje muszą
zostać poddane poważnej dyskusji.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,629,inauguracyjne-posiedzenie-doraznegozespolu-ds-projektu-ustawy-o-krajowej-administracji-skarbowej-oraz-projektu-ustawyprzepisy-.html

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia
25 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu
ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia.
Porządek obrad przewidywał m.in. omówienie aktualnych i planowanych działań
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w kontekście aktualnych prac
nad tzw. ,,koszykiem świadczeń gwarantowanych"; omówienie organizacji i
funkcjonowania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz kontynuacje dyskusji
nad blokiem zagadnień związanych z regulacjami płacowymi dla pracowników
ochrony zdrowia, nad którymi zespół pracuje od 4 miesięcy.
http://www.opzz.org.pl/-/trojstronny-zespol-ds-ochrony-zdrowia-o-placach-lekach-i-koszykuswiadczen-zdrowotnych?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%3D3

26 kwietnia 2016 r.
Polska Grupa Górnicza powołana
Polska Grupa Górnicza to konkurencyjny podmiot, który będzie wdrażał
nowoczesne technologie węglowe i inwestycje. Podmiot gospodarczy, w którym
połączymy polską myśl technologiczną i inżynierską – powiedziała premier Beata
Szydło. W obecności szefowej rządu przedstawiciele górniczych i energetycznych
spółek oraz banków i instytucji finansowych podpisali we wtorek w Katowicach
porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG).
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/polska-grupa-gornicza-powolana.html

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019
Rząd przyjął we wtorek Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019.
Zakłada on, że w 2016 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych
wyniesie 2,6 proc. PKB, wzrost gospodarczy sięgnie 3,8 proc., a ceny towarów i
usług konsumpcyjnych spadną średnio o 0,4 proc.
http://finanse.wnp.pl/rzad-przyjal-wieloletni-plan-finansowy-panstwa-na-lata-20162019,272314_1_0_0.html

27 kwietnia 2016 r.
Posiedzenie Zespołu RDS ds. międzynarodowych
W dniu 27 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się spotkanie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds.
międzynarodowych, któremu przewodniczy pan Bogdan Kubiak, NSZZ
„Solidarność”. Przedmiotem obrad Zespołu było omówienie kwestii związanych z
przygotowaniem udziału delegacji pracodawców i pracowników w 105 sesji
Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbędzie się w Genewie w dniach 30
maja – 10 czerwca br. oraz wybór eksperta do opracowania opinii o zgodności
polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,630,posiedzenie-zespolu-rds-dsmiedzynarodowych.html
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Redukcja CO2 przez lasy? Polska przekonuje państwa UE
Polska proponuje włączenie do unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) CO2
pochłanianego przez lasy; wskazuje, że pochłanianie to powinno być traktowane
na równi z innymi działaniami w zakresie redukcji emisji CO2 - wynika z polskiej
propozycji przekazanej państwom UE.
W propozycji odwołano się również do wynegocjowanego w grudniu ub.r. w Paryżu
globalnego porozumienia klimatycznego, w którym podkreślono rolę pochłaniania
w zmniejszaniu koncentracji CO2 w atmosferze.
http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/redukcja-co2-przez-lasy-polska-przekonuje-panstwaue,639140.html

28 kwietnia 2016 r.
Rodzina 500 plus: ponad 2 miliony wniosków
Program Rodzina 500 plus cieszy się dużą popularnością. - Złożono już ponad 2
mln wniosków o świadczenia - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbieta Rafalska, która w czwartek podsumowała pierwszy miesiąc
funkcjonowania programu.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/rodzina-500-plus-ponad-2-miliony-wnioskow/j96zrn

Kluby poselskie poparły projekt dotyczący ochrony miejsc pracy
Dostosowanie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc
pracy do obowiązujących od początku br. przepisów ustawy Prawo
restrukturyzacyjne, to główny cel poselskiego projektu, którego poparcie
zadeklarowały w czwartek wszystkie kluby poselskie.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kluby-poselskie-poparly-projekt-dotyczacyochrony-miejsc-pracy

29 kwietnia 2016 r.
Jest już projekt ustawy wprowadzającej ograniczenie handlu w niedzielę
Zakaz handlu w większość niedziel, przewidujący jednak odstępstwa m.in. dla
aptek, stacji benzynowych i kiosków - przewiduje wyjściowy projekt ustawy NSZZ
Solidarność. W czwartek powołany został komitet, który będzie zbierał podpisy
poparcia dla projektu ograniczeń handlu w niedzielę.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jest-juz-projekt-ustawy-wprowadzajacejograniczenie-handlu-w-niedziele

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorach gospodarki o największej liczbie
wypadków śmiertelnych i ciężkich - koszty społeczne i ekonomiczne wypadków
przy pracy - to temat uroczystej sesji sejmowej Rady Ochrony Pracy, która odbyła
się w czwartek, 28 kwietnia o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej. Wydarzenie zostało
zorganizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków
przy Pracy i Chorób Zawodowych. Posiedzenie objął honorowym patronatem
marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Obrady będą transmitowane na stronie
internetowej Sejmu.
http://www.opzz.org.pl/-/rada-ochrony-pracy-o-dniu-bezpieczenstwa-i-ochrony-zdrowia-wpracy?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%3D3
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