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1 lipca 2016 r.
Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego
W dniu 29 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w
Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu
społecznego Rady Dialogu Społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,669,posiedzenie-zespolu-problemowego-rds-dsrozwoju-dialogu-spolecznego.html

OPZZ niezadowolone z projektu ustawy ws. wieku emerytalnego. Zapowiada
protesty
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest zawiedzione projektem
ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego, jaki prezydent Andrzej Duda skierował do
Sejmu. Jeśli rząd nie uwzględni ich propozycji, nie wykluczają ulicznych protestów.
OPZZ liczyło na to, że wrócą stare zasady przechodzenia na emeryturę, czyli
kobiet w wieku 60 lat, a mężczyzn - 65, oraz że prawo do emerytury uzyskają,
niezależnie od wieku, także ci, którzy przepracowali określoną liczbę lat.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/opzz-niezadowolone-z-projektu-ustawy-ws-wiekuemerytalnego-zapowiada-protesty,35529.html

4 lipca 2016 r.
Rządowy plan przewiduje przekazanie 75 proc. aktywów OFE na IKE
Przekazanie od 1 stycznia 2018 roku 75 proc. aktywów OFE na Indywidualne
Konta Emerytalne wszystkich 16,5 mln uczestników OFE, czyli ok. 6,3 tys. na
osobę, a także przekazanie pozostałych 25 proc. aktywów OFE do Funduszu
Rezerwy Demograficznej - to elementy rządowego planu dotyczącego Otwartych
Funduszy Emerytalnych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rzadowy-plan-przewiduje-przekazanie-75-procaktywow-ofe-na-ike

Minister Kowalczyk: Podatek od sklepów zacznie obowiązywać najpóźniej od
1 września
Wejście w życie podatku od handlu detalicznego od 1 sierpnia może być
kłopotliwe, ale najpóźniej zacznie on obowiązywać od 1 września - mówi szef
Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Pod koniec roku zapadnie
decyzja, czy będzie nowelizowany podatek bankowy - dodaje.
Nad projektem ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej pracuje obecnie Sejm.
Propozycja zakłada 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://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/957171,podatek-od-sklepow-zacznie-obowiazywacnajpozniej-od-1-wrzesnia.html

Posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy
W dniu 4 lipca 2016r. odbyło się lipcowe posiedzenie sejmowej Rady Ochrony
Pracy. Spotkanie w Sejmie było poświęcone sprawie legalności zatrudnienia oraz
ochrony praw pracowniczych cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy, w
świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). W obradach ROP uczestniczyli
parlamentarzyści, przedstawiciele premier, związków zawodowych i pracodawców.
ROP przyjęła stanowisko z zaleceniami dotyczącymi oceny skali zjawiska
zawierania umów cywilno-prawnych i zatrudnienia w szarej strefie oraz
sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2015.
Sformułowane przez Radę zalecenia zostaną przesłane do właściwych instytucji.
http://fzz.org.pl/aktualnosci/posiedzenie-sejmowej-rady-ochrony-pracy

5 lipca 2016 r.
Minister Kowalczyk: podatek łączący PIT oraz składki na NFZ i ZUS - od 1
stycznia 2018 r.
Nowy podatek łączący PIT oraz składki na NFZ i ZUS wejdzie w życie od 2018 r.
Chcemy uchwalić tę ustawę do końca tego roku, powiedział PAP szef Komitetu
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Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Teraz mamy de facto podatek
degresywny - bardziej obciążający ubogich niż zamożnych - podkreślił.
Pod koniec lipca opublikujemy założenia projektu. Później będą konsultacje.
http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/podatek-laczacy-pit-oraz-skladki-na-nfz-izus/jkp4jg

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy
W dniu 5. 07. 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy nt. projektu ustawy o
związkach zawodowych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,671,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-prawa-pracy.html

6 lipca 2016 r.
Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy
W dniu 6 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki
gospodarczej i rynku pracy.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,672,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-polityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

Polska w top 10 krajów UE z najniższym bezrobociem
Bezrobocie w maju w Unii Europejskiej wyniosło 8,6 proc. - podaje Eurostat. To
najniższy poziom od marca 2009 roku. Polska znalazła się w pierwszej 10 krajów z
najniższym bezrobociem.
Polska znalazła się wśród 10 krajów o najniższej stopie bezrobocia, ze
wskaźnikiem na poziomie 6,3%. W stosunku do kwietnia br. wysokość
odsezonowanej stopy bezrobocia w Polsce pozostała bez zmian. Natomiast w
porównaniu do maja zeszłego roku spadła o 1,2 pkt proc. (z 7,5%).

7 lipca 2016 r.
Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług
publicznych
W dniu 7 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług
publicznych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,673,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-uslug-publicznych.html

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową za pracę
Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowęzlecenie i w ramach samozatrudnienia. Zgodnie z nią wynagrodzenie wyniesie 12
zł za godzinę, a po waloryzacji w 2017 r. - ok. 13 zł.
Wcześniej Sejm nie zgodził się na odrzucenie ustawy w całości, o co wnioskowała
Nowoczesna. Posłowie odrzucili także propozycję PSL, by podwyższyć pierwotną
stawkę godzinową.
http://biznes.onet.pl/praca/zarobki/sejm-przyjal-ustawe-wprowadzajaca-minimalna-stawkegodzinowa-za-prace/5dmwmd

Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. zamówień
publicznych
W dniu 7 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie
odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień
publicznych Rady Dialogu Społecznego.
Obrady były poświęcone omówieniu aktualnego stanu prac nad nowym prawem
zamówienia publiczne w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, ze
szczególnym uwzględnieniem budownictwa drogowego oraz lotnictwa.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,675,posiedzenie-doraznego-zespoluproblemowego-rds-ds-zamowien-publicznych.html

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,8092,polska-w-top-10-krajow-ue-z-najnizszym-bezrobociem.html
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Od przyszłego roku także drugi rodzic otrzyma świadczenie pielęgnacyjne
Od 1 stycznia 2017 r. będzie można przyznać prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego rodzicowi, który rezygnuje z zatrudnienia w związku z
koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, także w
sytuacji, gdy drugi z rodziców ma już ustalone prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie.
Tak wynika z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z
2016 r. poz. 972), która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/od-przyszlego-roku-takze-drugi-rodzic-otrzymaswiadczenie-pielegnacyjne

Sejm uchwalił ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego
Zwolnienie stoczni z podatku VAT, wybór między CIT a zryczałtowanym 1-proc.
podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz możliwość włączenia stoczni do
specjalnych stref ekonomicznych zakłada uchwalona w środę przez Sejm ustawa o
aktywizacji przemysłu okrętowego.
W nowych przepisach zakłada się także ułatwienia w objęciu statusem specjalnej
strefy ekonomicznej gruntów, na których prowadzona jest produkcja okrętowa i
komplementarna.
http://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/sejm-uchwalil-ustawe-o-aktywizacjiprzemyslu-okretowego.html

stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na kolejny
rok.
Partnerom społecznym nie udało się wypracować projektu wspólnego stanowiska
strony pracowników i strony pracodawców Rady tej sprawie.
Nie powiodła się również próba wypracowania projektów wspólnych stanowisk w
sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok
2017 oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2017.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,674,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-budzetu-wynagrodzen-i-swiadczen-socjalnych.html

Hutnicy chcą przywrócenia uprawnień do emerytur pomostowych
Regionalna Sekcja NSZZ „Solidarność” Hutniczo-Przetwórcza Miedzi, obejmująca
swoim działaniem Organizacje Związkowe NSZZ „Solidarność” w hutach:
„Głogów”, „Legnica” oraz „Cedynia” w KGHM PM SA., w związku z licznymi
postulatami pracowników i członków Związku, występuje z wnioskiem o zmianę
Ustawy o „Emeryturach pomostowych” z dnia 19.12.2008r. i przywrócenie
uprawnień do emerytur pomostowych dla pracowników zatrudnionych w hutach
miedzi, z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
którzy utracili je w wyniku zapisów obowiązującej Ustawy.
http://www.solidarnosc.org.pl/legnica/nowa/?p=15985

11 lipca 2016 r.

8 lipca 2016 r.
Posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych
W dniu 8 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu,
wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.
W trakcie spotkania kontynuowano dyskusję na temat Założeń projektu budżetu
państwa na 2017 r. oraz prognozowanych wskaźników makroekonomicznych

Spotkanie w sprawie płac w ochronie zdrowia
W poniedziałek (11 lipca) w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialogu w
Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli OZZL z Beatą Kempą, szefową
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ws. płac w ochronie zdrowia. - Nie było
żadnych konkretów - ocenił Krzysztof Bukiel, szef OZZL.
Celem spotkania było doprowadzenie do rozwiązania problemu niskich płac w
ochronie zdrowia po skardze przewodniczącego ZK Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Lekarzy.
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Bukiel-po-spotkaniu-w-sprawie-plac-Niebylo-zadnych-konkretow,163694,1.html
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Prezydent podpisał nowelę ustawy prawo zamówień publicznych
Obowiązek zatrudniania na etat, ograniczenie możliwości korzystania z kryterium
najniższej ceny przy przetargach publicznych zakłada m.in. nowela ustawy Prawo
Zamówień Publicznych podpisana w poniedziałek przez prezydenta.
Nowela przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju ma przede wszystkim na celu
wdrożenie unijnych dyrektyw, co powinno było nastąpić do 18 kwietnia br.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/prezydent-podpisal-nowele-ustawy-prawo-zamowienpublicznych/ll0jxg

12 lipca 2016 r.
Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa
pracy
W dniu 12. 07. 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy z udziałem Pana
Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Dyskutowano o projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz
niektórych innych ustaw.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,676,posiedzenie-zespolu-problemowego-radydialogu-spolecznego-ds-prawa-pracy.html

Szef MSWiA: emerytury i renty funkcjonariuszy SB będą niższe
Emerytury i renty ponad 32 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
PRL za czas do 1990 r. mają sięgać maksymalnie średniego świadczenia w
systemie powszechnym - oświadczył szef MSWiA Mariusz Błaszczak.
We wtorek Błaszczak razem z szefem Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
Michałem Serzyckim zaprezentował szczegóły projektu noweli tzw. "ustawy
dezubekizacyjnej" z 2009 r.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/szef-mswia-emerytury-i-renty-funkcjonariuszysb-beda-nizsze

Rząd ws. emerytur celników: projekt obywatelski zbyt daleko idący
Rząd ocenił, że rozwiązania zaproponowane w obywatelskim projekcie zmian w
ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, który włącza celników do

systemu emerytur mundurowych, są "zbyt daleko idące". Uznał też, że niezbędne
są kompleksowe przepisy regulujące te kwestie.
Projekt - którym zajęła się we wtorek Rada Ministrów - zakłada objęcie wszystkich
funkcjonariuszy Służby Celnej takim samym systemem emerytalnym jak dla
pozostałych służb mundurowych; zdaniem projektodawców rozwiązanie takie
wynika z realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/rzad-ws-emerytur-celnikow-projekt-obywatelski-zbytdaleko-idacy/3py1np

Projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra
energii.
Projekt nowelizacji ustawy zawiera rozwiązania mające na celu umożliwienie
uruchomienia środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wykonywanych
w trakcie likwidacji kopalń, świadczeń osłonowych w postaci urlopów górniczych i
urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz pokrycia
bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa. Projekt ustawy umożliwia
finansowanie z dotacji budżetowej naprawiania szkód górniczych powstałych w
trakcie likwidacji kopalń.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-nowelizacji-ustawy-ofunkcjonowaniu-gornictwa-wegla-kamiennego-oraz.html

13 lipca 2016 r.
Minister Rafalska: Zmiany w delegowaniu pracowników budzą zastrzeżenia
Parlamenty 11 państw, w tym Polski, są przeciwne zaproponowanemu przez
Komisję Europejską projektowi zmiany dyrektywy ws. delegowania pracowników w
ramach świadczenia usług.
Komisja Europejska postuluje by pracownik oddelegowany do pracy w innym kraju
członkowskim Unii Europejskiej miał prawo do takiego samego wynagrodzenia jak
miejscowy pracownik.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rafalska-zmiany-w-delegowaniu-pracownikowbudza-zastrzezenia
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14 lipca 2016 r.
W Radzie Dialogu Społecznego bez wspólnego stanowiska pracowników i
pracodawców ws. budżetu
Strony pracowników i pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego nie
wypracowały wspólnego stanowiska ws. rządowych założeń budżetu na 2017 r.,
propozycji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w budżetówce w 2017 r. i
przyszłorocznej płacy minimalnej.
MF zakłada, że w 2017 r. tempo wzrostu PKB wyniesie 3,9 proc. (w 2016 r. – 3,8
proc.), a inflacja wyniesie w tym roku minus 0,4 proc., a w 2017 r. wskaźnik CPI
wyniesie 1,3 proc.
Przewidziano, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej ma wynieść 0 proc., co oznacza, że nie będzie systemowych
podwyżek w budżetówce.

Ustawa o RDS do nowelizacji: potrzeba więcej środków na dialog wojewódzki
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego przejdą z kompetencji marszałków
województw do wojewodów. Taki projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego przygotuje w najbliższym czasie resort rodziny, pracy i polityki
społecznej. To jedyna szansa, by – wobec dramatycznego braku funduszy – mogły
dalej funkcjonować – mówi Przewodniczący NSZZ „Solidarność” i RDS Piotr
Duda.
We wrześniu projekt nowelizacji ma zostać kierowany na szybką ścieżkę
legislacyjną.
http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/17930/60/c/ustawa-o-rds-do-nowelizacji--potrzebawiecej-srodkow-na-dialog-wojewodzki.html

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/960094,w-rds-bez-wspolnego-stanowiskapracownikow-i-pracodawcow-ws-budzetu.html

Rada Dialogu Społecznego przeciwna finansowaniu staży medycznych z
Funduszu Pracy
Rada Dialogu Społecznego przyjęła negatywne stanowisko wobec projektu
zakładającego, że staże lekarzy i pielęgniarek będą trwale finansowane z
Funduszu Pracy. Za taką uchwałą głosowała zarówno cała strona związkowa, jak i
pracodawców w Radzie.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rds-przeciwna-finansowaniu-stazymedycznych-z-funduszu-pracy

Koniec tymczasowej pracy bez końca
Pracownik tymczasowy będzie mógł pracować u jednego pracodawcy tylko przez
18 miesięcy w okresie kolejnych 36. Tak wynika z nowelizacji ustawy o pracy
tymczasowej, która została przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/960107,koniec-tymczasowej-pracybez-konca.html
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