MAJ

1/2016

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, które odbyły się we wtorek na Placu
Zamkowym w Warszawie.

MAJ

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prezydent-za-wzmocnieniem-prawemerytalnych-w-konstytucji

1 maja 2016 r.
Umowy śmieciowe, wiek emerytalny, niskie płace - tematy spotkań 1 Maja
Podczas spotkań 1-majowych organizowanych w całym kraju przede wszystkim
przez środowiska lewicowe upominano się o prawa pracowników. Podnoszono
kwestie umów śmieciowych, niskich pensji i obniżenia wieku emerytalnego.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/umowy-smieciowe-wiek-emerytalny-niskie-placetematy-spotkan-1-maja,34005.html

2 maja 2016 r.
ZUS potrzebuje czasu by przystosować się do obniżonego wieku
emerytalnego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrzebuje 9 miesięcy na dostosowanie systemu
informatycznego do planowanej obniżki wieku emerytalnego.
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1614687,ZUS-potrzebuje-czasu-by-przystosowacsie-do-obnizonego-wieku-emerytalnego

Opłaty za wodę: rybacy apelują o zmianę projektu Prawa wodnego
Rybacy apelują do Ministerstwa Środowiska o usunięcie z projektu nowego Prawa
wodnego zapisów wprowadzających opłaty za pobór i odprowadzanie wód na
potrzeby chowu lub hodowli ryb.
http://www.polskieradio.pl/42/3166/Artykul/1614809,Oplaty-za-wode-rybacy-apeluja-ozmiane-projektu-Prawa-wodnego

3 maja 2016 r.
Prezydent za wzmocnieniem praw emerytalnych w konstytucji
W przyszłej konstytucji muszą być wzmocnione także zapisy dotyczące świadczeń
emerytalnych - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 225.

4 maja 2016 r.
Będą zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców? Jest projekt ustawy
Ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw przekazało do konsultacji Ministerstwo Rodziny Pracy i
Polityki Społecznej. Wprowadzone zostaną dwa dodatkowe typy zezwoleń – na
pracę sezonową i krótkoterminową - co uderzy m.in. w Ukraińców pracujących w
Polsce. Resort twierdzi jednak, że to cena likwidacji nadużyć. Resort pracy
proponuje też wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemców,
którzy posiadają zezwolenie na pracę.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/beda-zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow-jest-projektustawy,34033.html

Projekt podatku od marketów w najbliższych dniach
Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej może być gotowy w
najbliższych dniach - mówi PAP Adam Abramowicz (PiS), szef Parlamentarnego
Zespołu na rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.
http://finanse.wnp.pl/projekt-podatku-od-marketow-w-najblizszychdniach,272815_1_0_0.html

Powstanie holding rolno-spożywczy? Minister skarbu: możemy zaoszczędzić
kilkaset mln zł
Dzięki konsolidacji firm sektora rolno-spożywczego tylko na samych wspólnych
zakupach zaoszczędzimy kilkaset milinów złotych w skali roku - powiedział minister
skarbu Dawid Jackiewicz w środę w TVP1, pytany o plany stworzenia holdingu
rolno-spożywczego.
http://www.polskieradio.pl/42/3166/Artykul/1615458,Powstanie-holding-rolnospozywczyMinister-skarbu-mozemy-zaoszczedzic-kilkaset-mln-zl
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Lekarze rezydenci chcą podwyżek, nie wykluczają protestu
Porozumienie Rezydentów OZZL, które od dłuższego czasu domaga się
podwyżek, organizuje kolejną akcję mającą nagłośnić ich postulaty – „recepta na
dobrą zmianę”. Ministerstwo Zdrowia nie planuje obecnie zmiany ich wynagrodzeń.
http://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1615539,Lekarze-rezydenci-chca-podwyzek-niewykluczaja-protestu

Zakłady Mercedes-Benz w Polsce. Wicepremier Morawiecki: nasz udział w
inwestycji - do uzgodnienia
Niemiecki koncern motoryzacyjny Daimler poinformował w środę, że planuje
wybudowanie w Polsce fabryki silników. Ma ona powstać w Jaworze, na zachód od
Wrocławia. Rozpoczęcie produkcji jest planowane na rok 2019.
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1615374,Zaklady-MercedesBenz-w-PolsceMateusz-Morawiecki-nasz-udzial-w-inwestycji-do-uzgodnienia

5 maja 2016 r.
MRPiPS wprowadza zmiany, które mają jeszcze bardziej wspierać osoby
niepełnosprawne i ich opiekunów
Program „Rodzina 500 plus”, wyższe świadczenie pielęgnacyjne, zwiększone
wydatki na warsztaty terapii zajęciowej, wyższe dofinansowania PFRON oraz
wsparcie w powrocie na rynek pracy - to tylko niektóre ze zmian dla osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów, o których informuje MRPiPS.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mrpips-wprowadza-zmiany-ktore-maja-jeszczebardziej-wspierac-osoby-niepelnosprawne-i-ich-opiekunow

Likwidacja KRUS? Pracodawcy chcą włączenia rolników do systemu
powszechnego
Organizacje pracodawców chcą włączenia rolników do systemu powszechnego.
Związkowcy zaś twierdzą, że rząd powinien uwzględnić KRUS w przeglądzie
systemu emerytalnego.
Organizacje skupiające pracodawców mają dosyć preferencyjnego traktowania
rolników. Zwłaszcza że ewentualne obniżenie wieku emerytalnego będzie dotyczyć
także rolników. - Konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie do systemu
ubezpieczeń rolników zasad obowiązujących w ZUS.

http://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/likwidacja-krus-pracodawcy-chcawlaczenia-rolnikow-do,2325542,1021

6 maja 2016 r.
Powstał międzyresortowy zespół ds. osób niepełnosprawnych
Zadaniem międzyresortowego zespołu ds. osób niepełnosprawnych jest
wypracowanie kompleksowych rozwiązań wsparcia niepełnosprawnych od
momentu urodzenia aż po starość. Integracja działań pozwoli na zbudowanie
spójnej i długofalowej polityki wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i
opiekunów, którzy często muszą rezygnować z pracy, aby zająć się bliskim.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/powstal-miedzyresortowy-zespol-ds-osobniepelnosprawnych

Pielęgniarki zabierają głos ws. ustawy o POZ. Piszą list do premier Szydło
- Koncentrując się na interesie środowiska lekarskiego, obecny rząd dystansuje się
od instytucji dialogu społecznego, opartego na partnerstwie i kompromisie oceniają pielęgniarki i położne, odnosząc się do prac nad ustawą o POZ, podczas
których ich postulaty są pomijane.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/pielegniarki-zabieraja-glos-ws-ustawy-o-poz-piszalist-do-premier-szydlo,34105.html

7 maja 2016 r.
Debata trójstronna w TVP info nt. nowelizacji ustawy o związkach
zawodowych.
Debata odbyła się w dniu 7.05.2016 r. z udziałem przedstawicieli: FZZ, OPZZ,
BCC, Pracodawców RP oraz przedstawiciela strony rządowej - Dyrektora
Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS. Dyskusja dotyczyła
przede wszystkim 6-miesięcznego okresu karencji oraz progu reprezentatywności.
http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-infodebata-trojstronna-07052016/25236233
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9 maja 2016 r.

Ubezpieczenia Społecznego oraz dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki
Wodnej i dyrektorów urzędów morskich.

Posiedzenie Zespołu RDS ds. ubezpieczeń społecznych
W dniu 9.05.2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych. Nie ustalono wspólnego porozumienia partnerów społecznych.
Poszczególne organizacje podtrzymały swoje wcześniejsze opinie dotyczące
kryteriów uprawniających do świadczenia emerytalnego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,633,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-ubezpieczen-spolecznych.html

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-zmieniajacerozporzadzenie-w-sprawie-zasad-wynagradzania-3.html

Pierwsze posiedzenie Podzespołu ds. Inspekcji Farmaceutycznej
10 maja br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego odbyło się
pierwsze posiedzenie roboczego Podzespołu ds. Inspekcji Farmaceutycznej,
powołanego w ramach branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

10 maja 2016 r.

Intencją powołania Podzespołu jest systematyczne omawianie szerokiego
spektrum zagadnień dotyczących polityki lekowej państwa i sektora
farmaceutycznego, będących przedmiotem zainteresowania strony społecznej.

Rząd wyda wkrótce oficjalną opinię ws. prezydenckiego projektu obniżenia
wieku emerytalnego
Wiceszef resortu rodziny i pracy Marcin Zieleniecki powiedział, że po tym jak w
poniedziałek zespół Rady Dialogu Społecznego nie doszedł do wspólnego
stanowiska w sprawie prezydenckiego projektu, we wtorek ministerstwo rozpoczęło
konsultacje międzyresortowe opinii rządu. "Wcześniej nie ruszaliśmy z formalnym
stanowiskiem. Czekaliśmy na uzgodnienie opinii związków i pracodawców w
Radzie Dialogu Społecznego" - podkreślił Zieleniecki.

Służba Celna: Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny
9 maja 2016 r. w Warszawie, ogólnopolskie centrale związków zawodowych
działających w Służbie Celnej powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rzad-wyda-wkrotce-oficjalna-opinie-wsprezydenckiego-projektu-obnizenia-wieku-emerytalnego

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania
pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych
jednostek
Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie
zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby
cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych
jednostek, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Zmiana rozporządzenia umożliwia wprowadzenie zaplanowanej na 2016 r.
podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników Kasy Rolniczego

http://www.opzz.org.pl/-/pierwsze-posiedzenie-podzespolu-ds-inspekcji-farmaceutycznejrds?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

http://www.opzz.org.pl/-/sluzba-celna-miedzyzwiazkowy-komitetprotestacyjny?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

11 maja 2016 r.
Prezydencki projekt ws. obniżenia wieku emerytalnego wymaga zmian
Sejmowa podkomisja zajmująca się prezydenckim projektem obniżenia wieku
emerytalnego dała dwa tygodnie Biuru Legislacyjnemu na opracowanie nowego
tekstu, uwzględniającego zmiany w prawie, które zaszły od jego złożenia.
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Przedstawiciel prokuratora generalnego przypomniał, że zapisane w prezydenckim
projekcie zmiany dotyczące prokuratorów należy doprecyzować ze względu na
niedawne zmiany w ustawie o prokuraturze.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prezydencki-projekt-ws-obnizenia-wiekuemerytalnego-wymaga-zmian

Posiedzenie Zespołu RDS ds. usług publicznych
11 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu branżowego ds. usług publicznych
Rady Dialogu Społecznego, na którym dyskutowano na temat sytuacji aptek w
Polsce.
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2016/1/o_aptekach_na_posedzeniu_rady_rds

Górnictwo: Projekt nowelizacji ustawy dotyczący likwidacji kopalń
Resort energii przygotował projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej, porządkujący
zasady finansowania likwidacji kopalń, naprawy szkód spowodowanych przez
likwidowane zakłady oraz zabezpieczenia czynnych kopalń np. przed zalaniem. To
działania finansowane z budżetu państwa.
Projekt nowelizacji na początku maja został skierowany do uzgodnień
międzyresortowych.
http://www.nettg.pl/news/135542/gornictwo-projekt-nowelizacji-ustawy-dotyczacejlikwidacji-kopaln-i-naprawy-szkod

nowelizacji tych przepisów, który ma być podstawą do dalszych prac i negocjacji w
Radzie Dialogu Społecznego.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/942497,strajk-spor-zbiorowy-zudzialem-reprezentatywnego-zwiazku-zawodowego.html

Górnictwo daje miejsca pracy. Związkowcy apelują by nie eliminować węgla
Śląsko-dąbrowska Solidarność zaapelowała do samorządowców, by nie
eliminowali węgla jako paliwa.
Związkowcy chcą aby w programach na rzecz walki z powodującą smog tzw. niską
emisją wykorzystywano przede wszystkim nowoczesne technologie węglowe.
http://www.pulshr.pl/przemysl/smog-gornictwo-daje-miejsca-pracy-zwiazkowcy-apeluja-bynie-eliminowac-wegla,34238.html

Posiedzenie Zespołu RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
W dniu 12 maja 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
Między innymi przedstawiono Informację o poziomie minimum egzystencji z 2015
r. w zestawieniu z aktualnie obowiązującymi kryteriami dochodowymi określonymi
w ustawie o pomocy społecznej oraz wstępna prognozę wielkości
makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy
budżetowej na 2017 rok.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,635,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

12 maja 2016 r.
Strajk tylko z udziałem reprezentatywnego związku zawodowego. Firmy
sprawdzą legalność sporu
Prowadzenie sporu zbiorowego z pracodawcą będzie możliwe, o ile zainicjuje go
lub przyłączy się do niego reprezentatywny związek zawodowy. Pracodawcy
zyskają możliwość uprzedniego, sądowego weryfikowania żądań załogi. W ciągu
kilkunastu dni pracodawca będzie wiedział, czy zgłoszone przez pracowników
żądania (np. podwyżki płac lub poprawy warunków pracy) są zgodne z prawem i
czy spór może być kontynuowany.
To jedne z podstawowych skutków, jakie wywołają zmiany w ustawie o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rząd przygotował już roboczą wersję projektu

W kwietniu spadek do jednocyfrowego bezrobocia
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w kwietniu br. 9,6 proc. i w
porównaniu do marca spadła o 0,4 punktu procentowego. W kwietniu ubiegłego
roku wynosiła 11,1 proc., czyli o 1,5 pkt. proc. więcej niż teraz.
Liczba bezrobotnych na koniec kwietnia 2016 roku wyniosła 1 523,8 tys. osób
i w porównaniu marca spadła o 76,7 tys. osób (o 4,8 proc.). W podobnym okresie
w poprzednim roku spadek wyniósł nieco mniej, bo 78,4 tys. (4,2 proc.).
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,7932,w-kwietniu-spadek-do-jednocyfrowego-bezrobocia.html
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13 maja 2016 r.
Celnicy protestowali w Warszawie. Chodziło o zatrudnienie i emerytury
mundurowe
Objęcia wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej emeryturami mundurowymi
domagali się w piątek protestujący przed resortem finansów celnicy. Ich zdaniem
propozycja MF, aby emerytury objęły tylko niektórych funkcjonariuszy, jest
dyskryminująca dla pozostałych. Związkowcy są przeciwni utworzenia Krajowej
Administracji Skarbowej.
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1619192,Celnicy-protestuja-w-Warszawie-Chodzio-zatrudnienie-i-emerytury
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