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4 czerwca 2016 r.

1 czerwca 2016 r.

Debata Trójstronna w TVP info
W Debacie Trójstronnej, która odbyła się w dniu 4.06.2016 r., z udziałem
przedstawicieli: NSZZ „Solidarność, FZZ, BCC, ZRP i MRPiPS dyskutowano na
temat nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu minimalnym.

Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych
W dniu 1 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu
problemowego ds. usług publicznych.
Głównym tematem posiedzenia była dyskusja na temat włączenia funkcjonariuszy
Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin, a także dyskusja na temat założeń ustawy
modernizacyjnej na lata 2017-2020 dla wszystkich służb mundurowych.

http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-infodebata-trojstronna-04062016/25648920

6 czerwca 2016 r.

http://www.rds.gov.pl/index.php/aktualnosci/item/401-komunikat-z-posiedzenia-podzespoluds-sluzb-mundurowych

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego
W dniu 6 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego, pod
przewodnictwem p. Mirosława Piórka, Współprzewodniczącego ze strony
związkowej.

2 czerwca 2016 r.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,648,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dsprzemyslu-stoczniowego.html

Posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. projektu ustawy o Krajowej
Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
W dniu 2 czerwca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego odbyło się
posiedzenie Zespołu doraźnego ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej i projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej. W spotkaniu wzięli udział Paweł Szałamacha, Minister
Finansów i Marian Banaś, Szef Służby Celnej oraz stali członkowie Zespołu i
zaproszeni eksperci.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,647,posiedzenie-doraznego-zespolu-ds-projektuustawy-o-krajowej-administracji-skarbowej-oraz-projektu-ustawy-przepisy-wprowadzajace.html

Bezrobocie w maju spadło do 9,2 proc.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju br. wyniosła 9,2 proc. To spadek o 0,3
pkt. proc w porównaniu do kwietnia tego roku i 1,5 pkt. proc. w porównaniu z
majem ub. roku.
Liczba bezrobotnych w końcu maja 2016 roku wyniosła 1 459,7 tys. osób i w
porównaniu do końca kwietnia 2016 roku spadła o 62,1 tys. osób (o 4,1 proc.). W
porównaniu do maja ubiegłego to spadek o 14,2 proc.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7994,bezrobocie-w-maju-spadlodo-9-2-proc-.html
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http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zarzad-pgg-przyjal-regulamin-zwolniengrupowych-emerytow

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych
W dniu 7.06.2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,649,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-ubezpieczen-spolecznych.html

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy
7 czerwca 2016r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie
RP poświęcone omówieniu Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji
Pracy za 2015r. Sprawozdanie przedstawił Główny Inspektor Pracy Roman
Giedrojć, obecny na posiedzeniu wraz z zastępcą GIP Zbigniewem Ryfką oraz
współpracownikami.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego
W dniu 8 czerwca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu
uczestniczył Prezydent RP – Andrzej Duda. Obrady prowadził Przewodniczący
Rady - Piotr Duda.
Obrady Rady poprzedziła uroczystość nadania jednej z sal w Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog” imienia śp. Tadeusza Chwałki, Przewodniczącego FZZ w
latach 2010-2015, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego w 2015 r.,
który zginął tragicznie w dniu 11 listopada 2015 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,651,posiedzenie-plenarne-rady-dialoguspolecznego.html

9 czerwca 2016 r.

http://www.opzz.org.pl/-/sprawozdanie-pip-za-2015-rok-na-radzie-ochrony-pracy

8 czerwca 2016 r.
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej
W dniu 8.06.2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Chemicznej, które prowadził Pan
Sławomir Wręga (FZZ) – Współprzewodniczący Zespołu ze strony związkowej.
Było to pierwsze posiedzenie po blisko 3 letnim okresie zawieszenia przez związki
zawodowe udziału w pracach ciał dialogu społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,650,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzychemicznej.html

Zarząd PGG przyjął regulamin zwolnień grupowych emerytów
Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) przyjął regulamin zwolnień grupowych, w
ramach których w najbliższym czasie z pracy w spółce ma odejść 286
pracowników, którzy nabyli uprawnienia emerytalne. Docelowo w tej formie odejść
ma nawet 600 osób, które nie zdecydowały się na emeryturę.

Koniec strajku w Centrum Zdrowia Dziecka? Jest porozumienie
Po 16 dniach strajku pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka (CZD) zawarto
porozumienie.
• Pielęgniarki otrzymają podwyżki w wysokości 300 zł brutto.
• Porozumienie nie uwzględnia jednak zwiększenia załogi i nie oznacza
zakończenie strajku, a jedynie jego zawieszenie.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/koniec-strajku-w-centrum-zdrowia-dziecka-jestporozumienie,34865.html

Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego w Senacie RP
W dniu 9 czerwca br. odbyło się posiedzenie Senatu RP w trakcie, którego
Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego – Piotr Duda przedstawił
sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22
października 2015 r. do 31 marca 2016 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,652,sprawozdanie-z-dzialalnosci-rady-dialoguspolecznego-w-senacie-rp.html
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Resort rozwoju chce złagodzić prawo pracy dla małych firm
Złagodzenie przepisów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców oraz
łatwiejsze odzyskiwanie długów przez wierzycieli - zakłada m.in. pakiet ułatwień
dla przedsiębiorców, który w czwartek przedstawił wicepremier, minister rozwoju
Mateusz Morawiecki.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/resort-rozwoju-chce-zlagodzic-prawo-pracydla-malych-firm

10 czerwca 2016 r.
Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych
W dniu 10 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
Ministerstwo Finansów przedstawiło informację na temat projektu ustawy o
podatku od sprzedaży detalicznej oraz informację z wykonania ustawy budżetowej
za rok 2015.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,654,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsbudzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

Posiedzenie Doraźnego Zespołu ds. projektu ustawy o Krajowej
Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
W dniu 10 czerwca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego odbyło się
posiedzenie Zespołu doraźnego ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,655,posiedzenie-doraznego-zespolu-ds-projektuustawy-o-krajowej-administracji-skarbowej-oraz-projektu-ustawy-przepisy-wprowadzajace.html

13 czerwca 2016 r.
Pracownicy ZUS mogą zyskać uprawnienia sądu
Senat przygotował projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, który daje uprawienia pracownikom ZUS do uchylania
z urzędu prawomocnych decyzji, gdy uzna, że do ich wydania doszło w wyniku
przestępstwa.
Projekt ustawy jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012
r. (sygn. K 5/11), w którym ten uznał, że art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i
rentach z FUS nie powinien pozwalać ZUS na uchylenie prawomocnej decyzji bez
żadnych ograniczeń czasowych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracownicy-zus-moga-zyskac-uprawnieniasadu

105. sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie
W obradach trwającej od 30 maja do 10 czerwca 2016 r. 105.sesji
Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie uczestniczyła polska delegacja
trójstronna na czele z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Stanisławem Szwedem.
Podczas 105.sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy dyskutowano problematykę
dotyczącą godnej pracy w globalnych łańcuchach dostaw; godnej pracy na rzecz
pokoju i zdolności odbudowy w kontekście zalecenia MOP nr 71 z 1944r. oraz
dokonano oceny wpływu Deklaracji dotyczącej sprawiedliwości społecznej na
rzecz uczciwej globalizacji z 2008r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,656,105-sesja-miedzynarodowej-konferencji-pracyw-genewie.html

Posiedzenie Doraźnego ZP RDS ds. zamówień publicznych
13 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. zamówień publicznych
RDS poświęcone sytuacji przedsiębiorstw z przemysłu lekkiego, które produkują
zaawansowane technologicznie materiały i umundurowanie dla wojska.
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http://www.opzz.org.pl/-/o-przyszlosci-firm-produkujacych-umundurowanie-dla-wojska-nazespole-ds-zamowien-publicznych-rds

Posiedzenie ZT ds. ochrony zdrowia
13 czerwca br. odbyło kolejne posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do
Spraw Ochrony Zdrowia.
Zespół przyjął Uchwałę w sprawie rozwiązania Podzespołu do spraw Państwowej
Inspekcji Farmaceutycznej oraz kolejną Uchwałą powołał Podzespół do spraw
polityki lekowej, mający systemowo szerzej omawiać kwestie związane z sektorem
farmaceutycznym.
Omówiono także problematykę związaną z sektorem publicznym i niepublicznym w
zabezpieczeniu zdrowia Polaków, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w
projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
http://www.opzz.org.pl/-/oczekujemy-na-konkrety-odnosnie-plac-w-ochronie-zdrowia

Górnictwo: W JSP rozmowy o restrukturyzacji
W poniedziałek (13 czerwca) wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski spotkał
się ze stroną społeczną Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rozmowy dotyczyły
programu restrukturyzacji spółki.
http://www.nettg.pl/news/136197/gornictwo-w-jsw-rozmowy-o-programie-restrukturyzacji

Płaca minimalna w 2017 roku wyniesie 2000 zł
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wyniesie 2000 złotych brutto - tak
zdecydował rząd na posiedzeniu we wtorek. Pensja minimalna wzrośnie o 150
złotych - to rekordowy wzrost.
Resort rodziny i pracy proponował rządowi kwotę 1920 zł. Rada Ministrów uznała,
że to kwota niewystarczająca. Obecnie minimalne wynagrodzenia wynosi 1850 zł.
http://biznes.onet.pl/praca/placa-minimalna-w-2017-roku-wyniesie-2000-zl/81mk19

Minister Rafalska: możliwe 13 zł minimalnej stawki godzinowej
Jeżeli strona społeczna przyjmie propozycję rządu dot. minimalnego
wynagrodzenia, minimalna stawka godzinowa wynosiłaby 13 złotych - powiedziała
minister rodziny Elżbieta Rafalska. Do tej pory propozycją rządu było 12 złotych.
http://praca.wnp.pl/rafalska-mozliwe-13-zl-minimalnej-stawkigodzinowej,275557_1_0_0.html

Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.
Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia
wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. na poziomie ustawowego
minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w
2016 r.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-zwiekszenia-wskaznikawaloryzacji-emerytur-i-rent-w-2017-r.html

14 czerwca 2016 r.
Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej na rok 2017 oraz informację o
prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących
podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2017
Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2017 oraz informację o
prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do
opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożoną przez ministra
finansów.

Rząd zaakceptował projekt podatku od sprzedaży detalicznej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej,
przedłożony przez ministra finansów, zakładający wprowadzenie dwóch stawek
tego podatku - 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i
1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.
http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/rzad-zaakceptowal-projekt-podatku-od-sprzedazydetalicznej/zl0qkv

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycja-sredniorocznychwskaznikow-wzrostu-wynagrodzen-w-panstwowej-5.html
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Rząd: ok. 1,4 mld zł można będzie przeznaczyć w 2017 r. na wzrost płac w
budżetówce
Możliwe będzie przeznaczenie w 2017 r. dodatkowych środków na wynagrodzenia
pracowników państwowej sfery budżetowej w wysokości ok. 1,4 mld zł;
systemowych podwyżek jednak nie będzie - wynika z komunikatu CIR po
wtorkowym posiedzeniu rządu.

MSWiA chce zmniejszyć emerytury funkcjonariuszom SB. Projekt ustawy jest
gotowy
Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL mają sięgać
maksymalnie średniego świadczenie emerytalnego w systemie powszechnym czyli
ok. 2100 zł - to jak poinformowało MSWiA jedno z założeń projektu ustawy
obniżającej emerytury m.in. b. funkcjonariuszom SB.

http://biznes.onet.pl/praca/rzad-ok-1-4-mld-zl-mozna-bedzie-przeznaczyc-w-2017-r-nawzrost-plac-w-budzetowce/lm9bl5

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/951839,mswia-chce-zmniejszycemerytury-funkcjonariuszom-sb.html

Trzy metody na trzydziestokrotność: Zniesienie pułapu składek emerytalnych
pozbawi najbogatszych przywilejów
Jeden z pomysłów dotyczących jednolitego podatku to likwidacja progu, od którego
przestaje się płacić ZUS. To zysk dla budżetu większy niż z podatku bankowego i
handlowego razem wziętych. 331,9 tys. osób. Właśnie tylu ubezpieczonych w 2015
r. miało na tyle wysokie zarobki, że przekroczyły one trzydziestokrotność średniej
płacy i tym samym nie musieli do końca roku płacić składek emerytalnych. Tak
wynika z informacji ZUS. Efekt? Niższe wpływy do Funduszu Ubezpieczeń
Społecznego o 6,2 mld zł.

Pensje nauczycieli: MEN zapowiada analizę wynagrodzeń w szkołach
Nowy zapis w Karcie nauczyciela likwidujący od 1 września 2016 tzw. godziny
karciane, nadal wzbudza sporo kontrowersji. Oświatowa "Solidarność" podkreśla,
że w sytuacjach, gdy dyrekcje szkół, samorządy naruszać będą zasadę
wykreślenia owych nieodpłatnych godzin, zamierza interweniować w MEN i
kuratoriach.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/951615,trzydziestokrotnosc-zuszniesienie-pulapu-skladek-emerytalnych.html

Wiceminister Szwed: chcemy mieć dokładne informacje, ile cudzoziemców
pracuje sezonowo
Wdrożenie tzw. dyrektywy sezonowej dotyczącej zatrudniania cudzoziemców
pozwoli na określenie, ile tak naprawdę osób przyjeżdża do Polski i faktycznie
podejmuje tu pracę – ocenił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej
Stanisław Szwed.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szwed-chcemy-miec-dokladne-informacje-ilecudzoziemcow-pracuje-sezonowo

http://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/pensje-nauczycieli-men-zapowiada-analizewynagrodzen-w-szkolach,35010.html

15 czerwca 2016 r.
SAZ chce walczyć z nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez agencje
pracy
Niewypłacanie należnych wynagrodzeń i kwot na ubezpieczenia społeczne oraz
zawieranie podwójnych umów z pracownikami na ich niekorzyść - to tylko
niektóre z przewinień nieuczciwych agencji pracy. Stowarzyszenie Agencji
Zatrudnienia pragnie oczyścić rynek z takich praktyk, w pierwszym kroku
zawiadamiając Państwowy Inspektorat Pracy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/saz-chce-walczyc-z-nieuczciwymi-praktykamistosowanymi-przez-agencje-pracy
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