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16 maja 2016 r.
PGG zwolni ok. 600 pracowników z uprawnieniami emerytalnymi
Polska Grupa Górnicza (PGG) rozpoczęła procedurę zwolnienia - w formule
zwolnień grupowych - około 200 pracowników, którzy nabyli uprawnienia
emerytalne. W sumie w tej formie odejść ma w tym roku 600 osób, które dotąd nie
zdecydowały się na przejście na emeryturę.
Rezygnacja z pracy osób, które mają uprawnienia emerytalne, była jednym
z postulatów poruszanych podczas negocjacji porozumienia społecznego,
poprzedzającego przekazanie z początkiem maja kopalń Kompanii Węglowej do
Polskiej Grupy Górniczej.
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/pgg-zwolni-ok-600-pracownikow-z-uprawnieniamiemerytalnymi,2330308,4199

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia
W dniu 16 maja 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie
Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, pod przewodnictwem Marii
Jolanty Ochman, Współprzewodniczącej ze strony związkowej.
Dyskutowano m.in. nt. Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz ustawy o
zawodzie fizjoterapeuty.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,638,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawochrony-zdrowia-.html

Jesienią zostanie przedstawiony projekt układu zbiorowego pracy dla PGG
Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) chce wspólnie ze stroną społeczną
stworzyć założenia układu zbiorowego pracy w spółce. Na ich podstawie jesienią
tego roku powinien powstać pierwszy projekt tego układu, jako materiał do
dalszych negocjacji – ocenia prezes PGG Tomasz Rogala.
Wypracowanie nowego układu zbiorowego pracy, który ma powiązać zasady
wynagradzania z wynikami firmy i efektywnością pracy, to jeden z punktów
porozumienia społecznego, poprzedzającego przekazanie kopalń Kompanii
Węglowej do Polskiej Grupy Górniczej. Na wynegocjowanie i wprowadzenie w
życie takiego układu strony mają czas najdalej do końca przyszłego roku.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jesienia-zostanie-przedstawiony-projektukladu-zbiorowego-pracy-dla-pgg

Kopalnia węgla kamiennego na Lubelszczyźnie utworzy łącznie 10 tys.
miejsc pracy
W przyszłym roku spółka PD Co chce złożyć wniosek o koncesję wydobywczą, a w
2023 r. rozpocząć wydobycie w nowej kopalni węgla kamiennego na
Lubelszczyźnie.
Kopalnia, nazywająca się "Jan Karski", będzie zlokalizowana w pobliżu
miejscowości Kulik, w gm. Siedliszcze.
Kopalnia ma zatrudniać 2 tys. pracowników, a łącznie z towarzyszącymi
przedsiębiorstwami - do 10 tys. osób.
http://www.pulshr.pl/przemysl/kopalnia-wegla-kamiennego-na-lubelszczyznie-utworzylacznie-10-tys-miejsc-pracy,34377.html

17 maja 2016 r.
Pakiet onkologiczny. Resort zdrowia przygotował projekty zmian
Uproszczenie sprawozdawczości w zakresie prowadzenia list pacjentów
onkologicznych oraz uelastycznienie możliwości wystawiania karty diagnostyki i
leczenia onkologicznego - to główne cele projektów zmian w pakiecie
onkologicznym przygotowanych przez resort zdrowia.
http://fakty.interia.pl/zdrowie/news-pakiet-onkologiczny-resort-zdrowia-przygotowalprojekty-zmia,nId,2203273

ZNP: Komunikat z rozmów w resorcie pracy
17 maja odbyło się z inicjatywy ZNP spotkanie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w sprawie pracowników pedagogicznych zatrudnionych w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pracowników niebędących
nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.
http://www.znp.edu.pl/element/2711/Komunikat_z_rozmow_w_resorcie_pracy
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Posiedzenie Rady Ochrony Pracy
W dniu 17.05.2016 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy. W
posiedzeniu, oprócz stałych członków Rady uczestniczył Główny Inspektor Pracy
oraz przedstawiciele: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu
Statystycznego i Najwyższej Izby Kontroli.
Temat posiedzenia były Skutki dla budżetu państwa zastępowania umów o pracę
umowami cywilnoprawnymi i zatrudnianie w szarej strefie - materiał przygotowany
przez Ministerstwo Finansów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Najwyższą Izbę
Kontroli, Główny Urząd Statystyczny i Państwową Inspekcję Pracy.
http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/material94.pdf

18 maja 2016 r.
Minister MRPiPS podsumowała działania legislacyjne w pierwszym półroczu
pracy
Dwie uchwalone ustawy, cztery kolejne projekty w parlamencie; siedem
podpisanych rozporządzeń, a kolejne 19 w trakcie prac - to osiągniecia MRPiPS w
pierwszym półroczu rządów PiS.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szefowa-mrpips-podsumowala-dzialanialegislacyjne-w-pierwszym-polroczu-pracy

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
W dniu 18 maja 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu
Społecznego. Celem wspólnego posiedzenia było określenie zasad współpracy
Rady Dialogu Społecznego z Zespołami Branżowymi, w zakresie budowania i
rozwoju dialogu społecznego w Polsce. Podkreślono odmienne zadania Rady jako
instytucji zajmującej się sprawami systemowymi i TZB w zakresie prac, których
znajdują się problemy poszczególnych branż. Zaproponowano ujednolicenie
regulaminów Trójstronnych Zespołów Branżowych. Przedstawione propozycje
będą dyskutowane w poszczególnych TZB. Podkreślono, ze działania te służą
zapewnieniu lepszej współpracy pomiędzy RDS a TZB.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,639,posiedzenie-prezydium-rady-dialoguspolecznego.html

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 19 maja 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
Organizacje pracodawców (Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, BCC, ZRP)
przedstawiły wspólne stanowisko, natomiast związki zawodowe jeszcze takiego nie
wypracowały, choć każda z tych organizacji przekazała swoją opinię. Strona
społeczna zwróciła się o wydłużenie okresu konsultacji, aby w rozmowach
autonomicznych i trójstronnych można było wypracować propozycję nowelizacji
ustawy.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,641,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

Posiedzenie zespołu doraźnego RDS ds. zamówień publicznych
W dniu 19 maja 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień
publicznych.
Posiedzenie poświęcone było omówieniu aktualnych problemów związanych z
realizacją w 2016 roku zamówień związanych z zaopatrzeniem mundurowym w
sektorze Obrony Narodowej. Przewodniczący Zespołu poinformował, ze spotkanie
odbywa się na wniosek OPZZ w związku z trudną sytuacją jaka jest w
zamówieniach dotyczących produktów mundurowych i opóźnień przetargowych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,640,posiedzenie-zespolu-doraznego-rady-dialoguspolecznego-ds-zamowien-publicznych.html

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń: Związki uzgodniły wspólne stanowisko
Trzy centrale związkowe uczestniczące w Radzie Dialogu Społecznego uzgodniły
wspólne stanowisko w sprawie wskaźników wzrostu wynagrodzeń.
Proponowany wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2017 r. to
co najmniej 10,9 proc. - porozumiały się związki. Wzrost minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ma wynieść nie mniej, niż 6,5 proc. - postulują - czyli do
1970,25 gr przy 1850 zł obecnie.
19 maja 2016 r.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/wskaznik-wzrostu-wynagrodzen-zwiazki-uzgodnilywspolne-stanowisko,34461.html
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23 maja 2016 r.
Pracodawcy RP: propozycje związków zawodowych idą zbyt daleko
Trzy największe centrale związkowe przedstawiły swoje propozycje w sprawie
wzrostu płacy minimalnej oraz wynagrodzeń w sferze budżetowej, a także poziomu
waloryzacji emerytur i rent. – Postulaty strony związkowej nie są dla nas do końca
zrozumiałe.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracodawcy-rp-propozycje-zwiazkowzawodowych-ida-zbyt-daleko

Specjalna ochrona dla Grupy Azoty i KGHM
Grupa Azoty S.A. oraz KGHM Polska Miedź S.A., w których Skarb Państwa ma
znaczące udziały, miałyby być objęte specjalną ochroną przed wrogim przejęciem wynika z projektu rozporządzenia ws. wykazu firm podlegających ochronie w
ramach ustawy o kontroli niektórych inwestycji.
Projekt oczekuje na rozpatrzenie przez Komitet Stały RM.
http://www.nettg.pl/news/135821/ministerstwo-specjalna-ochrona-dla-grupy-azoty-i-kghm

Podatek od hipermarketów z dwiema stawkami. MF pokazało nowy projekt
Podatek od hipermarketów będzie miał dwie stawki, 0,8 proc. i 1,4 proc. oraz 17
mln zł kwoty wolnej od podatku - poinformowało w poniedziałek w komunikacie
Ministerstwo Finansów. Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
wysłano na Komitet Stały Rady Ministrów.
Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet" napisano.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/podatek-od-hipermarketow-z-dwiemastawkami,83,0,2088531.html

Jest to organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rada została
powołana w celu stworzenia płaszczyzny do dialogu pomiędzy Ministrem Rolnictwa
a organizacjami działającymi w środowisku rolniczym.
W jej skład wchodzą przedstawiciele branżowych organizacji sektora rolnospożywczego, związków zawodowych rolników indywidualnych i społecznozawodowych organizacji rolników oraz samorządu rolniczego.
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Inauguracyjneposiedzenie-Rady-Dialogu-Spolecznego-w-Rolnictwie

Posiedzenie Zespołu RDS ds. usług publicznych
W dniu 24 maja 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług
publicznych pod przewodnictwem Sławomira Broniarza.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,642,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslugpublicznych.html

Posiedzenie Podzespołu Przemysłu Szklarskiego Trójstronnego zespołu ds.
Branży Chemicznej
W dniu 24 maja 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Podzespołu do Spraw Przemysłu Szklarskiego ZT ds. Branży
Chemicznej.
Przedstawicielki Ministerstwa Ochrony Środowiska i Ministerstwa Energii
przekazały informację na temat przydziałów emisji CO2 na lata 2021-2030 oraz
Krajowego Planu Działań na rzecz efektywności energetycznej na lata 2017-2019.
Istotnym punktem posiedzenia był problem zgłoszony przez stronę związkową
dotyczący przywrócenia warunków szczególnych ze względu na bardzo wysoką
temperaturę i hałas.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,643,posiedzenie-podzespolu-do-spraw-przemysluszklarskiego-zt-ds-branzy-chemicznej.html

24 maja 2016 r.
Inauguracyjne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie
Z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela oraz podsekretarza
stanu Rafała Romanowskiego odbyło się dziś inauguracyjne posiedzenie Rady
Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

27 maja 2016 r.
Związek Zawodowy Górników apeluje do rządu o wsparcie branży firm
okołogórniczych
Związek Zawodowy Górników w Polsce (ZZG) apeluje do rządu o wsparcie dla firm
okołogórniczych. Proponowane przez związkowców konkretne wymogi
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dopuszczające firmy do pracy w kopalniach pod ziemią mogą ich zdaniem
"uzdrowić" tę branżę i uratować tysiące miejsc pracy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zwiazek-zawodowy-gornikow-apeluje-do-rzaduo-wsparcie-branzy-firm-okologorniczych

29 maja 2016 r.
Dyrekcja CZD i strajkujące pielęgniarki rozmawiają o rozwiązaniu konfliktu
Dyrekcja warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka oraz strajkujące w szpitalu
pielęgniarki, które domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy, w niedzielę
w południe rozpoczęli kolejną turę rozmów. Celem jest wypracowanie
porozumienia i zakończenie trwającego od kilku dni protestu.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/dyrekcja-czd-i-strajkujace-pielegniarki-rozmawiajao-rozwiazaniu-konfliktu,34587.html

31 maja 2016 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra
rodziny, pracy i polityki społecznej.
Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 12 zł brutto
(kwota waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w
2017 r.) dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie
usług, w tym samozatrudnionych (wykonujących działalność gospodarczą
zarejestrowaną w Polsce lub w państwach trzecich, czyli poza Unią Europejską i
Europejskim Obszarem Gospodarczym). Przyjęcie tego rozwiązania oznacza
spełnienie jednej z najważniejszych obietnic złożonej przez premier Beatę Szydło
w exposé.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-ominimalnym-wynagrodzeniu-za-prace-oraz.html

Zakończył się protest przewoźników przeciwko płacy minimalnej we Francji i
Niemczech
Przewoźnicy protestowali w Warszawie przeciw zapowiedzianemu przez Francję
wprowadzeniu przepisów o płacy minimalnej i obowiązujących już niemieckich
regulacji w tej sprawie. "
Niemiecka płaca minimalna wprowadzona od 1 stycznia 2015 r. wynosi 8,5 euro za
godzinę. Objęcie nią także zagranicznych kierowców ciężarówek przejeżdżających
przez Niemcy tranzytem uderza szczególnie mocno w polskie firmy przewozowe.
W petycji skierowanej do prezydenta Francji Francois Hollande'a i złożonej w
ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie protestujący zaapelowali o
wycofanie ustawy Macrona w zakresie płacy minimalnej.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zakonczyl-sie-protest-przewoznikowprzeciwko-placy-minimalnej-we-francji-i-niemczech

RDS przygotowuje się do dyskusji o pomostówkach
Obecnie prawo do pomostówki mają obecnie wyłącznie osoby, które rozpoczęły
pracę przed 1 stycznia 1999 r. i przez co najmniej 15 lat wykonywały pracę w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Rada Dialogu Społecznego zdecydowała, że przed podjęciem działań w sprawie
emerytur pomostowych, konieczne jest przeprowadzenie ekspertyzy dotyczącej
wpływu pracy w szczególnych warunkach na zdrowie pracowników.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rds-przygotowuje-sie-do-dyskusji-opomostowkach

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i
rynku pracy
W dniu 31.05.2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w
Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.
Dyskutowano między innymi na temat na temat problemów funkcjonowania
polskiego przemysłu cementowego a także noweli ustawy o promocji zatrudnienia.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,646,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html
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