CZERWIEC

1/2016

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO

CZERWIEC

związków zawodowych. Zapisy w głównej mierze mają na celu wykonanie wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13.

15 czerwca 2016 r.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,662,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

Posiedzenie ZP RDS ds. usług publicznych
W dniu 14 czerwca odbyło się posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds.
usług publicznych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,660,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslugpublicznych.html

Posiedzenie ZT ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
W dniu 15 czerwca 2016 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu do Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, który wznowił prace po
trzyletniej przerwie.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,659,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawzeglugi-i-rybolowstwa-morskiego-.html

Co dalej z funkcjonowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego? Apel
Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego do Marszałków Województw
14 czerwca br. Piotr Duda, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego wystąpił z
pismami do 16 Marszałków Województw w sprawie finansowania Wojewódzkich
Rad Dialogu Społecznego.
http://www.opzz.org.pl/-/co-dalej-z-funkcjonowaniem-wojewodzkich-rad-dialoguspolecznego-apel-przewodniczacego-rady-dialogu-spolecznego-do-marszalkowwojewodztw

16 czerwca 2016 r.
Posiedzenie ZP RDS ds. prawa pracy
W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Rady Dialogu
Społecznego ds. prawa pracy nt. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest
rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do

Posiedzenie Doraźnego ZP RDS ds. projektu ustawy o Krajowej
Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę o KAS
W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu doraźnego Rady
Dialogu Społecznego ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz
projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS.
Na wniosek strony rządowej prace nad ustawą o KAS zostaną zawieszone na czas
wakacji i wznowione na początku września br. Przedstawiciele rządu umotywowali
tę decyzję, wyjaśniając, że potrzebny jest czas na obliczenie finansowych skutków
regulacji i na osiągnięcie porozumienia.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,661,posiedzenie-doraznego-zespolu-ds-projektuustawy-o-krajowej-administracji-skarbowej-oraz-projektu-ustawy-przepisy-wprowadzajace.html

Rzecznik rządu: obniżenie wieku emerytalnego najwcześniej od 2018 r.
Chcemy przyjąć ustawę obniżającą wiek emerytalny do końca roku, natomiast
realny termin wejścia w życie tych przepisów to najwcześniej będzie rok 2018 powiedział w środę rzecznik rządu Rafał Bochenek.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rzecznik-rzadu-obnizenie-wieku-emerytalnegonajwczesniej-od-2018-r

Związki zawodowe popierają rządową propozycję płacy minimalnej w 2017 r.
OPZZ i Solidarność pozytywnie oceniają zaproponowaną przez rząd kwotę
minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 tys. zł. Przeciwne takiej
wysokości płacy minimalnej są organizacje pracodawców: Pracodawcy RP,
Konfederacja Lewiatan i BCC.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zwiazki-zawodowe-popieraja-rzadowapropozycje-placy-minimalnej-w-2017-r
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Rząd deklaruje: W 2017 r. emeryci i renciści dostaną więcej pieniędzy
Dodatki jednorazowe, wyższa emerytura minimalna i różne zasady waloryzacji. To
nowy mechanizm przewidziany na 2017 r. Zadanie, jakie dostała minister rodziny,
pracy i polityki społecznej – wypracowania nowego mechanizmu waloryzacji – nie
będzie łatwe. Na razie przyjęto trzy założenia. Po pierwsze system ma wspierać
osoby o najniższych świadczeniach, choć nie określono jasnej granicy, kogo
zaliczyć do tej grupy.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/952384,podwyzki-dla-emerytow2017-waloryzacja-2017.html

GUS: bezrobocie w I kwartale 2016 r. o 14 proc. niższe niż rok temu
Na koniec marca br. w urzędach pracy było zarejestrowanych 1 mln 600,5 tys.
osób. To 14 proc. mniej niż w końcu marca ub. roku - podał w czwartek Główny
Urząd Statystyczny. Pracodawcy zgłosili w pierwszym kwartale br. o ponad 74 tys.
ofert pracy więcej niż rok temu.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-bezrobocie-w-i-kwartale-2016-r-o-14-procnizsze-niz-rok-temu

17 czerwca 2016 r.
GUS: w maju wyższe zatrudnienie o 2.8 proc. i wynagrodzenie o 4,1 proc.
W maju 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o
2,8 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło 5 mln 733,6 tys. osób - podał w czwartek
GUS. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,1
proc. i wyniosło 4 tys. 166,28 zł.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-w-maju-wyzsze-zatrudnienie-o-2-8-proc-iwynagrodzenie-o-4-1-proc

OPZZ domaga się podwyżek dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia
Miesięczne wynagrodzenia wszystkich pracowników ochrony zdrowia powinny
wzrastać przeciętnie o co najmniej 400 zł przez kolejne 4 lata - uważa
kierownictwo OPZZ. W zeszłym roku gwarancję podwyżek - po 400 zł w ciągu 4 lat
- otrzymały pielęgniarki.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/opzz-domaga-sie-podwyzek-dla-wszystkichpracownikow-ochrony-zdrowia-1

18 czerwca 2016 r.
Nowe zasady delegowania pracowników już obowiązują
18 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników,
których celem jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ochrony praw
pracowników delegowanych, w tym egzekwowanie minimalnych warunków
zatrudnienia mających zastosowanie w państwie członkowskim, w którym praca
ma być świadczona.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nowe-zasady-delegowania-pracownikow-juzobowiazuja

20 czerwca 2016 r.
Około 6,6 tys. pracowników kopalń zainteresowanych skorzystaniem z osłon
Ok. 6,6 tys. pracowników trzech śląskich spółek węglowych zadeklarowało dotąd
chęć przejścia do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), by tam skorzystać z osłon
socjalnych – tzw. urlopów górniczych i odpraw pieniężnych. Z takich świadczeń już
korzysta ponad 4,3 tys. osób.
Osłony socjalne dla odchodzących z SRK pracowników kopalń są finansowane ze
środków budżetowych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/okolo-6-6-tys-pracownikow-kopalnzainteresowanych-skorzystaniem-z-oslon

Wspólne posiedzenie Zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego:
ds. funduszy europejskich oraz ds. polityki gospodarczej i rynku pracy
W dniu 20 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się wspólne posiedzenie Zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego: ds.
funduszy europejskich oraz ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.
Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju omówili „Założenia Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju”: wyzwania dla Polski, pięć filarów gospodarczego
rozwoju kraju, podstawowe zasady realizacji Strategii, cel główny, trzy cele
szczegółowe, obszary niezbędne dla osiągnięcia celów Strategii, sposób oraz
harmonogram prac nad SOR.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,663,wspolne-posiedzenie-zespolow-problemowychrady-dialogu-spolecznego-ds-funduszy-europejskich-oraz-ds-polityki-gospodarczej-irynk.html
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21 czerwca 2016 r.

to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność.
Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.

Wicepremier Morawiecki: zaproponujemy projekt integracji składek ZUS, NFZ
i PIT w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy
W ciągu 3-4 miesięcy przedstawimy propozycję integracji PIT ze składkami na ZUS
i ochronę zdrowia - zapowiada wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki.
Według niego to rozwiązanie byłoby dużym uproszczeniem dla przedsiębiorców i
przełożyłoby się też na lepszą ściągalność podatków.
W połowie czerwca szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk
zapowiedział, że kwota wolna od podatku zostanie "skonsumowana" w projekcie
jednolitego podatku.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-opodatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-12.html

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/morawiecki-zaproponujemy-projekt-integracjiskladek-zus-nfz-i-pit-w-ciagu-najblizszych-3-4-miesiecy

ZNP chce, by wynagrodzenia nauczycieli były finansowane z dotacji
budżetowej
To rząd, a nie samorządy, powinien odpowiadać za wypłatę wynagrodzeń
nauczycielom - uważa ZNP. Związkowcy złożyli w Sejmie projekt nowelizacji,
zgodnie z którym środki na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w szkołach i w
przedszkolach pochodziłyby z dotacji celowej budżetu państwa.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/znp-chce-by-wynagrodzenia-nauczycieli-bylyfinansowane-z-dotacji-budzetowej-2

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
przedłożony przez ministra finansów.
Od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT płacony przez małych przedsiębiorców zostanie
obniżony z 19 do 15 proc. Zgodnie z nowymi regulacjami, niższa stawka podatku
CIT obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży
(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w
poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro. Rozwiązanie

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia.
W dniu 21 czerwca 2016 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie
Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Obrady prowadziła Maria
Jolanta Ochman, Współprzewodnicząca Zespołu ze strony związkowej.
Posiedzenie w całości poświęcone było pracom nad projektem ustawy w sprawie
minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,664,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-sprawochrony-zdrowia-.html

PFRON, zmiany: Powstanie system zatrudniania osób z niepełnosprawnością
Prezes PFRON Robert Kwiatkowski przedstawił we wtorek (21 czerwca) na
konferencji z minister rodziny Elżbietą Rafalską i pełnomocnikiem rządu ds. osób
niepełnosprawnych Krzysztofem Michałkiewiczem swój "raport otwarcia" Kwiatkowski jest prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych od 50 dni. Mówił też o swoim pomyśle na zmianę funduszu głównie polegałaby ona na stworzeniu skutecznego systemu wsparcia zatrudniania
osób z niepełnosprawnościami, usprawnieniu jego pracy. Zmiany związane z
większą centralizacją PFRON - jego zdaniem - mogłyby zacząć obowiązywać od
stycznia 2017 r.
http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/pfron-zmiany-powstanie-system-zatrudniania-osob-zniepelnosprawnoscia,35197.html
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22 czerwca 2016 r.
Wspólne posiedzenie Zespołów Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ds. ubezpieczeń społecznych
W dniu 22 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się wspólne posiedzenie zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego ds.
budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i ds. ubezpieczeń społecznych.
Omówiono założenia projektu budżetu państwa na 2017 r.
Partnerzy społeczni w trakcie posiedzenia nie uzgodnili wysokości wzrostu
wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2017 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,665,wspolne-posiedzenie-zespolow-rady-dialoguspolecznego-ds-budzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych-i-ds-ubezpieczenspolecznych.html

Wiceminister M. Zieleniecki: powiązanie wieku emerytalnego i stażu pracy
jednym z wariantów
Powiązanie obniżonego wieku emerytalnego ze stażem pracy jest jednym z
wariantów rozpatrywanych przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu, a nie
decyzją w tej sprawie – zapewnił wiceminister rodziny i pracy Marcin Zieleniecki.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zieleniecki-powiazanie-wieku-emerytalnego-istazu-pracy-jednym-z-wariantow

23 czerwca 2016 r.
GUS: spadek stopy bezrobocia w maju
Stopa bezrobocia w Polsce w maju br. wyniosła 9,1 proc. - podał w czwartek
Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do kwietnia bezrobocie spadło o 0,4 pkt.
proc., a wobec minionego roku o 1,6 pkt. proc. - dodał GUS.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-spadek-stopy-bezrobocia-w-maju

Resort pracy: propozycje podniesienia najniższych świadczeń emerytalnych
jeszcze przed wakacjami
Przed wakacjami resort pracy powinien mieć gotowe propozycje dotyczące
podwyższenia kwoty najniższych świadczeń emerytalnych i przyszłorocznej
waloryzacji rent i emerytur - powiedział wiceminister rodziny i pracy Marcin
Zieleniecki.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/resort-pracy-propozycje-podniesienianajnizszych-swiadczen-emerytalnych-jeszcze-przed-wakacjami

24 czerwca 2016 r.
Posiedzenie Rady Rynku Pracy
24 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy (organ opiniodawczodoradczy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) pod przewodnictwem
Wiesławy Taranowskiej.
Podczas posiedzenia omówiono efektywność podstawowych form aktywizacji
zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2015 roku,
sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2015 roku: Funduszu Pracy i
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, sprawozdanie z realizacji
Krajowego Programu Działań na rzecz Zatrudnienia oraz sprawozdanie z realizacji
w 2015 roku Programu współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
organizacjami pozarządowymi.
http://www.opzz.org.pl/-/posiedzenie-rady-rynku-pra4?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
__column1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4%26_101_INSTANCE_gNOZewj4t8sZ_a
dvancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_gNOZewj4t8sZ_keywords%3D%26_101_I
NSTANCE_gNOZewj4t8sZ_delta%3D5%26_101_INSTANCE_gNOZewj4t8sZ_cur%3D2%
26_101_INSTANCE_gNOZewj4t8sZ_andOperator%3Dtrue
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Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 24 czerwca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.
W formule eksperckiej rozmawiano o projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz niektórych innych
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,666,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej
W dniu 24 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.
Branży Energetycznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,668,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-branzyenergetycznej.html

26 czerwca 2016 r.

27 czerwca 2016 r.
Minister Anna Zalewska o nowej szkole i reformie oświaty
Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zapowiedziała już, że zniknąć mają
szkoły zawodowe. Ich miejsce zajmą dwustopniowe szkoły branżowe, realizujące
kształcenie zawodowe.
W proces kształcenia zawodowego aktywniej mają zaangażować się
przedsiębiorcy. Mają mieć wpływ na podstawę programową i być zaangażowani w
proces egzaminowania.
http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/anna-zalewska-o-nowej-szkole-i-reformieoswiaty,81762.html

Polską Grupę Górniczą czeka rewolucja
Od lipca z 11 kopalń należących do Polskiej Grupy Górniczej zostanie pięć.
Większość zostanie połączona, co ma przynieść spółce milionowe oszczędności.
Musi jednak odejść ok. 4,5 tys. pracowników.
http://wyborcza.biz/biznes/1,147747,20308466,polska-grupe-gornicza-czeka-rewolucja.html

Wiceszef resortu pracy: Od stycznia 13 zł za godzinę pracy na umowęzlecenie
- 13 zł brutto to jest minimum, żeby przeżyć - przekonuje w rozmowie wiceszef
MRPiPS Stanisław Szwed. Zapowiada, że na kolejnym posiedzeniu Sejm przyjmie
ustawę, która wprowadzi taką stawkę na umowę-zlecenie od 1 stycznia. - Ustawa
będzie przyjęta na następnym posiedzeniu Sejmu. Chcemy, żeby weszła od 1
września ze względu na mechanizm waloryzacyjny. No i od 1 stycznia ta stawka
będzie wynosić 13 zł - powiedział Szwed.
Dzięki podniesieniu płacy minimalnej stawka godzinowa, którą wprowadzić ma
rząd, będzie wynosić 13 zł (a nie 12 zł, jak pierwotnie zakładano). Projekt zakłada,
że kwota waloryzowana będzie co roku w zależności od wzrostu minimalnego
wynagrodzenia za pracę na etacie.
http://wyborcza.biz/biznes/1,147756,20306468,szwed-13-zl-za-godzine-to-minimum-zebyprzezyc.html

Minister Rafalska: kwota minimalnej emerytury i zasady waloryzacji opracowywane
Rafalska, która w poniedziałek przedstawiła Radzie Dialogu Społecznego
stanowisko strony rządowej w sprawie proponowanego wskaźnika wzrostu
emerytur i rent w 2017 r., powiedziała PAP, że przygotowywane warianty będą się
mieściły w granicach kwot przeznaczonych na przyszłoroczną waloryzację oraz
rezerwy na ewentualny jednorazowy zasiłek, dla otrzymujących najniższe
świadczenia.
Rafalska przypomniała, że ustalona przez Radę Ministrów propozycja wskaźnika,
to wzrost wszystkich świadczeń o 0,88 pkt. proc. ponad w stosunku do obecnych
kwot. Na ten cel zarezerwowane zostanie - według założeń budżetowych - 1 mld
680 mln zł. Dodatkowo 1,5 mld zł będzie w rezerwie na jednorazowe dodatki.
http://biznes.onet.pl/praca/zarobki/rafalska-kwota-minimalnej-emerytury-i-zasadywaloryzacji-opracowywane/wsdg45
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Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się projektem dot. obniżenia wieku
emerytalnego
W tym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów będzie pracował nad opinią rządu
wobec prezydenckiego projektu obniżenia wieku emerytalnego – zapowiedziała w
poniedziałek podczas obrad Rady Dialogu Społecznego minister rodziny i pracy
Elżbieta Rafalska.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/komitet-staly-rady-ministrow-zajmie-sieprojektem-dot-obnizenia-wieku-emerytalnego

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego
W dniu 27 czerwca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr
Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego.
Elżbieta Rafalska Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, poinformowała, że
14 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła propozycję, w której proponuje
zwiększenie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2017 r. na ustawowym
poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. Ponieważ
strona społeczna nie wypracowała wspólnego stanowiska zwiększenia wysokości
waloryzacji wskaźnika, zgodnie z ustawą, ostatecznie Rada Ministrów określi
wysokość tego zwiększenia.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,667,posiedzenie-plenarne-rady-dialoguspolecznego.html

Minister E. Rafalska w Lewiatanie
27 czerwca 2016 r. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej
spotkała się z przedsiębiorcami.
Spotkanie miało charakter otwarty i dotyczyło najważniejszych bieżących tematów
wpływających na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ale
także planów przyszłych zmian zwłaszcza w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych. Minister Rafalska przedstawiła wstępną ocenę wpływu Brexitu na
sferę społeczną w Polsce oraz na zmiany w trendach migracyjnych.
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2016/1/elzbieta_rafalska_w_lewiatanie

28 czerwca 2016 r.
Prezydent podpisał ustawę o wsparciu dla rodziców niepełnosprawnych
dzieci
Od 2017 r. oboje rodzice, którzy opiekują się więcej niż jednym dzieckiem z
niepełnosprawnością, będą mieć prawo do świadczeń - zakłada ustawa, którą
podpisał prezydent. Teraz na jedną rodzinę przysługuje jedno świadczenie, nawet
jeśli dzieci z niepełnosprawnością jest więcej.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prezydent-podpisal-ustawe-o-wsparciu-dlarodzicow-niepelnosprawnych-dzieci

29 czerwca 2016 r.
MŚ: Polacy zapłacą ok. 12 zł rocznie więcej ze względu na nowe opłaty za
wodę
Projektowane przepisy wdrażać będą do polskiego prawa przepisy unijne –
kontrowersyjny art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), który stanowi, że
wszyscy korzystający z wody, mają za to płacić.
Chodzi o tzw. zwrot kosztów usług wodnych. Opłaty będą dotyczyły zarówno
energetyki, hodowców ryb, rolników czy przedsiębiorców, którzy wykorzystują duże
ilości wody do swojej produkcji.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/ms-polacy-zaplaca-ok-12-zl-rocznie-wiecej-zewzgledu-na-nowe-oplaty-za-wode/4prc85

Dialog w Zielonej Górze
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się 29 czerwca w
Zielonej Górze. Uczestniczyli w nim m.in.: wicepremier Mateusz Morawiecki,
minister rodziny Elżbieta Rafalska i wiceminister gospodarki morskiej Jerzy
Materna, wojewoda lubuski Władysław Dajczak oraz przewodniczący RDS Piotr
Duda i WRDS Maciej Jankowski.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5527,8074,dialog-w-zielonejgorze.html
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30 czerwca 2016 r.
Andrzej Malinowski ponownie wybrany na Prezydenta Pracodawców RP
Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski został wybrany na kolejną
kadencję. Razem z Radą oraz Prezydium otrzymał on absolutorium za lata 2011–
2016 w trakcie czwartkowego Zgromadzenia Ogólnego Sprawozdawczo–
Wyborczego Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2250,piec-dobrych-lat-andrzej-malinowskiponownie-wybrany-na-prezydenta-pracodawcow-rp.html

Komitet Stały Rady Ministrów poparł prezydencki projekt ws. emerytur
Komitet Stały Rady Ministrów rekomenduje rządowi pozytywną opinię o
prezydenckim projekcie ws. obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65
dla mężczyzn - powiedział wiceszef MRPiPS Marcin Zieleniecki. Dodał, że resort
finansów chce powiązać wiek ze stażem pracy - 35 lat dla kobiet i 40 lat dla
mężczyzn. Miałby to być dodatkowy - poza wiekiem - element. Oznacza to, że aby
przejść na emeryturę, trzeba by było spełnić zarówno kryterium wiekowe, jaki i
stażu pracy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/komitet-rzadu-poparl-prezydencki-projekt-wsemerytur
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