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17 lipca 2016 r.
Komu przysługuje i ile wynosi dodatek wychowawczy w 2016 roku
Dodatek wychowawczy przysługuje rodzinom lub opiekunom dziecka, którzy
pobierają zasiłek rodzinny.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/960323,komu-przysluguje-i-ile-wynosi-dodatekwychowawczy-2016.html

18 lipca 2016 r.
Według GUS średnia pensja to już ponad 4,2 tys. zł brutto. Dane zaskoczyły
analityków
Główny Urząd Statystyczny podał właśnie najnowsze informacje na temat
wynagrodzeń i zatrudnienia w Polsce. Według nich średnie wynagrodzenie
wyniosło w czerwcu 4252 złote brutto, czyli około 3030 złotych "na rękę". Oznacza
to, że średnia pensja była w czerwcu wyższa o 5,3 procent w ujęciu rocznym.
Dane okazały się znacznie lepsze od prognoz analityków, którzy wskazywali na
wzrost o 4,8 procent r/r.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wedlug-gus-srednia-pensja-to-juzponad-4-2,214,0,2124758.html

Budżet 2017. Szałamacha: pracujemy nad aktualizacją założeń
makroekonomicznych
Ministerstwo finansów pracuje nad aktualizacją założeń makroekonomicznych na
2017 r. - powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej minister
finansów Paweł Szałamacha.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/budzet-2017-szalamacha-pracujemynad,15,0,2124815.html

Branża czeka z nadzieją na efekty pakietu paliwowego
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kilku ustaw, stanowiącą tzw. pakiet
paliwowy, który ma uszczelnić pobór VAT. - Liczę na znaczące ograniczenie szarej
strefy w związku z wejściem w życie tzw. pakietu paliwowego - powiedział Robert
Brzozowski, prezes spółki Unimot.
http://nafta.wnp.pl/branza-czeka-z-nadzieja-na-efekty-pakietupaliwowego,277759_1_0_0.html

Rząd chce zmniejszyć liczbę leków dostępnych w sklepach
Polacy ciągle wolą leczyć się sami, niż pójść po receptę do lekarza. Dlatego
Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć sprzedaż leków, zwłaszcza poza aptekami.
http://wyborcza.biz/biznes/1,147743,20416370,rzad-chce-zmniejszyc-liczbe-lekowdostepnych-w-sklepach.html#BoxBizLink

Sukces mediacji w wałbrzyskich zakładach Toyoty
Jednorazowa nagroda w wysokości 700 złotych oraz zmiana systemu
wynagradzania i systemu ocen przy udziale związkowców – to najważniejsze
elementy porozumienia, którym zakończył się spór zbiorowy w zakładach Toyota
Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. (TMMP). Mediacje prowadzone przez
mediatora Michała Kuszyka zakończyły konflikt trwający już 5 miesięcy.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2289,sukces-mediacji-w-walbrzyskichzakladach-toyoty.html

19 lipca 2016 r.
Minister finansów: notujemy coraz lepszą ściągalność podatków
Dochody podatkowe są o ok. 6-7 proc. wyższe niż przed rokiem - poinformował we
wtorek minister finansów Paweł Szałamacha. Dodał, że w najbliższy czwartek
resort poda dane o ściągalności podatków za pierwsze półrocze tego roku.
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,563591,minister-finansow-notujemy-coraz-lepszasciagalnosc-podatkow.html
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Szykuje się wielki protest w zdrowiu
Biały personel ma dość. Płacowe propozycje ministerstwa wzburzyły już wszystkie
związki zawodowe pracowników ochrony zdrowia.
http://wyborcza.pl/1,75398,20419428,szykuje-sie-wielki-protest-w-zdrowiu.html

MEN: zawody mają być jedno- lub dwukwalifikacyjne
Trwa przegląd podstaw programowych kształcenia w zawodach - poinformowała
wiceminister edukacji Teresa Wargocka. Jak mówiła, ma on prowadzić do zmian, w
efekcie których zawody mają być tylko jedno lub dwukwalifikacyjne.
http://praca.wnp.pl/men-zawody-maja-byc-jedno-lub-dwukwalifikacyjne,277845_1_0_0.html

Stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Rada Ministrów pozytywnie opiniuje prezydencki projekt nowelizacji ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według projektu
prezydenckiego wiek emerytalny powinien wynosić co najmniej 60 lat w przypadku
kobiet i co najmniej 65 lat w przypadku mężczyzn. Nowe propozycje przewidują
także uchylenie przepisów dotyczących emerytury przejściowej.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/stanowisko-wobec-projektu-ustawyo-zmianie-ustawy-o-emeryturach-i-rentach-z.html

Dłuższy urlop wypoczynkowy? Tego chce OPZZ
OPZZ chce, by nowy wymiar urlopu wynosił 26 dni - jeżeli pracownik jest
zatrudniony krócej niż 10 lat, a 32 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co
najmniej 10 lat. Związkowcy oczekują, że dłuższe urlopy zaczną obowiązywać od 1
stycznia 2017 roku.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/dluzszy-urlop-wypoczynkowy-tego-chce-opzz,36025.html

OPZZ, Solidarność i Lewiatan o opinii rządu ws. obniżenia wieku
emerytalnego
PZZ, NSZZ "Solidarność" i Konfederacja Lewiatan z różnych powodów nie są
zadowolone z pozytywnej opinii rządu ws. prezydenckiego projektu obniżenia
wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Sejm uchwalił nowelizację prawa energetycznego dot. rynku paliw
Sejm uchwalił nowelizację prawa energetycznego i innych ustaw dot. rynku paliw
płynnych i gazu. Zdaniem wnioskodawców, grupy posłów PiS, pozwoli ona na
skuteczną walkę z patologiami i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne. Opozycja
twierdzi, że nowe rozwiązania niszczą konkurencję.
http://gazownictwo.wnp.pl/sejm-uchwalil-nowelizacje-prawa-energetycznego-dot-rynkupaliw,277867_1_0_0.html

Sejm skierował projekt nowelizacji ustawy górniczej do pracy w komisji
Sejm zdecydował we wtorek o skierowaniu rządowego projektu nowelizacji tzw.
ustawy górniczej do pracy w komisji ds. energii i Skarbu Państwa. Regulacja m.in.
porządkuje zasady finansowania likwidacji kopalń oraz naprawy szkód
spowodowanych przez likwidowane zakłady.
http://gornictwo.wnp.pl/sejm-skierowal-projekt-nowelizacji-ustawy-gorniczej-do-pracy-wkomisji,277861_1_0_0.html

KE odrzuci "żółtą kartkę" ws. pracowników delegowanych? Polacy stracą na
konkurencyjności na Zachodzie
Komisarz UE ds. zatrudnienia Marianne Thyssen chce w tę środę namawiać
Komisję Europejską do odrzucenia "żółtej kartki" w sprawie reformy przepisów o
pracownikach delegowanych. Zanosi się, że Thyssen to się uda.
http://wyborcza.biz/biznes/1,147666,20424169,ke-odrzuci-zolta-kartke-ws-pracownikowdelegowanych-polacy.html

http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/opzz-solidarnosc-i-lewiatan-o-opinii-rzadu-wsobnizenia-wieku-emerytalnego/dp0b5y
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20 lipca 2016 r.

24 lipca 2016 r.

MON: Polska Grupa Zbrojeniowa będzie uprzywilejowana w wyścigu po
wojskowe kontrakty
Narodowy koncern Polska Grupa Zbrojeniowa będzie uprzywilejowany w wyścigu
po wojskowe kontrakty, bo jest elementem systemu bezpieczeństwa państwa –
zapowiada MON.

Rząd chce skończyć z wyzyskiem pracowników tymczasowych
Liczbę pracowników tymczasowych szacuje się w Polsce na 800 tys. Ponad
połowa pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych. Aby ucywilizować ten rynek
i ukrócić nadużycia, potrzebne są zmiany. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o
zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

http://www.rp.pl/Przemysl-Obronny/307199878-MON-Polska-Grupa-Zbrojeniowa-bedzieuprzywilejowana-w-wyscigu-po-wojskowe-kontrakty.html

Minister Energii powołał zespół ds. reaktorów wysokotemperaturowych
Powołanie Zespołu to jednocześnie moment rozpoczęcia prac nad pierwszym, od
czasu transformacji ustrojowej Polski, tak znaczącym programem badań nad
nowymi technologiami reaktorowymi. Stawia to tym samym nasz kraj w gronie
państw wdrażających najbardziej zaawansowane technologie jądrowe.
http://energetyka.wnp.pl/minister-energii-powolal-zespol-ds-reaktorowwysokotemperaturowych,277927_1_0_0.html

"Ustawa stoczniowa" czeka tylko na akceptację Senatu
Senackie komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Infrastruktury przyjęły bez
żadnych poprawek ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów
komplementarnych. Pozostała już tylko akceptacja Senatu - przypomina
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
http://hutnictwo.wnp.pl/ustawa-stoczniowa-czeka-tylko-na-akceptacjesenatu,277922_1_0_0.html

23 lipca 2016 r.
Resort finansów podał szczegóły dot. podatku od sprzedaży detalicznej
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.
http://finanse.wnp.pl/resort-finansow-podal-szczegoly-dot-podatku-od-sprzedazydetalicznej,274123_1_0_0.html

http://praca.wnp.pl/rzad-chce-skonczyc-z-wyzyskiem-pracownikowtymczasowych,278117_1_0_0.html

25 lipca 2016 r.
MF: na koniec roku ponad 3 mld zł wpływów z podatku bankowego
Ponad 3 mld zł dochodów z tytułu podatku bankowego spodziewa się na koniec
roku wiceszef MF Wiesław Janczyk. Jak mówi PAP, resort w tej chwili nie zamierza
modyfikować przepisów, by ograniczyć unikanie tej daniny; ewentualna inicjatywa
w tej sprawie jest możliwa pod koniec roku.
http://finanse.wnp.pl/mf-na-koniec-roku-ponad-3-mld-zl-wplywow-z-podatkubankowego,278129_1_0_0.html

Tylko w czerwcu 50,5 tys. osób objętych aktywnymi programami pracy
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w czerwcu
tego roku aktywnymi programami pracy objęto 50,5 tys. osób wobec 52,8 tys. w
czerwcu 2015 r.
http://www.pulshr.pl/rekrutacja/tylko-w-czerwcu-50-5-tys-osob-objetych-aktywnymiprogramami-pracy,36164.html

Wsparcie dla firm w zarządzaniu wiekiem
W 2030 r. osoby w wieku 55-64 lata będą stanowiły ok. 30 proc. pracowników w
Unii Europejskiej.
• Więcej uwagi należy poświęcić zatem odpowiedniemu zarządzaniu wiekiem w
środowisku pracy i dążeniu do zrównoważonego życia zawodowego.
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• W związku z tym ruszyła europejska kampania informacyjna „Bezpieczni na
starcie, zdrowi na mecie”, która w Polsce prowadzona jest przez Centralny Instytut
Ochrony Pracy.

GUS: stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 8,8 proc.
Stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu wyniosła 8,8 proc. wobec 9,1 proc. w maju poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Dialog społeczny w regionach znajdzie się w gestii wojewodów
Organizacja i finansowanie prac Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS)
zostaną przeniesione z urzędów marszałkowskich w gestię wojewodów – zakłada
projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, nad którym pracuje
resort rodziny i pracy.

Posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia
25 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do
Spraw Ochrony Zdrowia, pod przewodnictwem wiceministra zdrowia Piotra
Warczyńskiego.
Wiodącym tematem posiedzenia była wniesiona przez stronę społeczną sytuacja
finansowa instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.
Przedstawiono również informację Ministerstwa Zdrowia na temat efektów prac
Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece
zdrowotnej oraz stan prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w
sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. sytuacja finansowa
instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/wsparcie-dla-firm-w-zarzadzaniu-wiekiem,36163.html

http://forsal.pl/artykuly/962696,dialog-spoleczny-w-regionach-znajdzie-sie-w-gestiiwojewodow.html

Rewolucja w składce ZUS
Wysokość nowej składki powinna być powiązana z dochodem przedsiębiorcy –
wskazuje ekspert ds. ekonomicznych Pracodawców RP.
http://www.rp.pl/Opinie/307259858-Rewolucja-w-skladce-ZUS.html

GUS: we wszystkich działach budownictwa spadek produkcji
W I półroczu 2016 r. produkcja budowlano-montażowa była o 11,9 proc. niższa niż
przed rokiem - wynika z danych GUS. Spadek odnotowano we wszystkich działach
budownictwa; największy przy budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
http://budownictwo.wnp.pl/gus-we-wszystkich-dzialach-budownictwa-spadekprodukcji,278152_1_0_0.html

Spór o delegowanie pracowników może pogłębić kryzys w UE
Odrzucenie przez Komisję Europejską tzw. „żółtej kartki” - wystawionej przez 11
państw UE, w tym Polskę w sprawie zaproponowanych zmian w dyrektywie
dotyczącej delegowania pracowników - może doprowadzić do pogłębienia kryzysu
w UE, ocenia Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP.
http://praca.wnp.pl/spor-o-delegowanie-pracownikow-moze-poglebic-kryzys-wue,278148_1_0_0.html

http://praca.wnp.pl/gus-stopa-bezrobocia-w-czerwcu-wyniosla-8-8-proc,278132_1_0_0.html

http://www.opzz.org.pl/-/zdrowotny-dialog-branzowy-o-lekach-placach-i-instytutachnaukowo-badawczych?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

26 lipca 2016 r.
Jak dobrze przeprowadzić rewolucję na kolei?
Nadchodzą największe od kilkunastu lat zmiany w prawie kolejowym. Jak mogą
one wpłynąć na funkcjonowanie kolei? Gdzie konkurencja zostanie ograniczona a
gdzie wzrośnie?
http://logistyka.wnp.pl/jak-dobrze-przeprowadzic-rewolucje-na-kolei,278178_1_0_0.html

Szef Solidarności: rząd PiS zrealizował nasze postulaty prawie w 100 proc.
Szef Solidarności Piotr Duda ocenił, że rząd PiS prawie w stu procentach
zrealizował główne postulaty pracownicze, zgłaszane przez ten związek przez
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ostatnich 8 lat. „S” chce jednak rozmawiać m.in. o wzroście płac w budżetówce i
prawie do emerytury po 35 lub 40 latach pracy.
http://praca.wnp.pl/szef-solidarnosci-rzad-pis-zrealizowal-nasze-postulaty-prawie-w-100proc,278158_1_0_0.html

Górnictwo powoli wychodzi na prostą?
W Katowicach, z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego oraz
wiceministra rodziny pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda, odbyło się
posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.
Głównymi tematami spotkania były stan polskiego górnictwa oraz założenia
„Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego 2016-2030”.
http://gornictwo.wnp.pl/gornictwo-powoli-wychodzi-na-prosta,278240_1_0_0.html

Rząd zdradza szczegóły dot. utworzenia Polskiego Holdingu Węglowego
Restrukturyzacja Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) nastąpi poprzez
wniesienie jego aktywów oraz środków trzech inwestorów do spółki celowej pod
nazwą Polski Holding Węglowy (PHW) - zapowiedział we wtorek wiceminister
energii Grzegorz Tobiszowski.
http://gornictwo.wnp.pl/rzad-zdradza-szczegoly-dot-utworzenia-polskiego-holdinguweglowego,278217_1_0_0.html

Premier: zmiana budżetowania ma umożliwić kilkuletnie planowanie
Rząd chce, by od 2018 r. budżetowanie odbywało się na nowych zasadach, aby
możliwe było planowanie budżetowe w dłuższej perspektywie - poinformowała
premier Beata Szydło. Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła
założenia reformy systemu budżetowego przygotowane przez MF.
http://finanse.wnp.pl/szydlo-zmiana-budzetowania-ma-umozliwic-kilkuletnieplanowanie,278238_1_0_0.html

Rada Ministrów za wprowadzeniem terminu przedawnienia zwrotu świadczeń
z ZUS i KRUS
Rada Ministrów przyjęła 26 lipca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki
społecznej. W projekcie wskazano okres, w jakim ZUS i KRUS będą mogły żądać

zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,
macierzyńskiego czy opiekuńczego.

np.

zasiłku

chorobowego,

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rada-ministrow-za-wprowadzeniem-terminuprzedawnienia-zwrotu-swiadczen-z-zus-i-krus

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych,
przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla
opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie
przedemerytalne. Rozwiązanie to poprawi sytuację opiekunów po śmierci
podopiecznych i ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-opromocji-zatrudnienia-i-instytucjach-2.html

Założenia do reformy systemu budżetowego
Rada Ministrów przyjęła założenia do reformy systemu budżetowego, przedłożone
przez ministra finansów.
Prowadzenie przez rząd polityki odpowiadającej na wyzwania przyszłości
i ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów wymaga utrzymania stabilnych
finansów publicznych oraz nowoczesnego planowania budżetowego, które
wspierałoby realizację celów strategicznych i priorytetów rozwojowych w
perspektywie wieloletniej.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-reformy-systemubudzetowego.html

Minister Zdrowia: od 2018 r. planujemy wzrost nakładów na ochronę zdrowia
Od 2018 r. resort zdrowia planuje wzrost nakładów na zdrowie - poinformował
minister Konstanty Radziwiłł. Do 2025 r. na ten cel ma być przeznaczane 6 proc.
PKB. Minister zapowiedział też, że prawo do świadczeń w publicznym systemie
ochrony zdrowia będą mieli wszyscy obywatele.
http://finanse.wnp.pl/radziwill-od-2018-r-planujemy-wzrost-nakladow-na-ochronezdrowia,278242_1_0_0.html
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Ruszają konsultacje społeczne Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
Jutro po południu lub w czwartek rano na stronie Ministerstwa Rozwoju zostanie
upubliczniony – do konsultacji społecznej – projekt Strategii na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju.
http://praca.wnp.pl/ruszaja-konsultacje-spoleczne-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnegorozwoju,278201_1_0_0.html

29 lipca 2016 r.
ZT ds. Branży Węgla Brunatnego
W dniu 29.07.2016 r. odbędzie posiedzenie Trójstronnego zespołu ds. Branży
Węgla Brunatnego.
http://www.dialog.gov.pl/kalendarz-spotkan/art,264.html

Wiceszef MR: w IV kw. gospodarka się ożywi za sprawą środków UE
Polska weszła na prostą zamknięcia rozliczania z Komisją Europejską perspektywy
finansowej 2007-13, w tym „uratowanych” 13,3 mld zł, które mogły być zwrócone
do kasy w Brukseli. Oficjalnie nastąpi to w końcu marca 2017 roku. Słaba jest
natomiast, jak dotychczas, aplikacja środków z bieżącej perspektywy 2014-20, co
rzutuje m.in. na niski poziom inwestycji i tempo wzrostu PKB.
http://praca.wnp.pl/wiceszef-mr-w-iv-kw-gospodarka-sie-ozywi-za-sprawa-srodkowue,278216_1_0_0.html

27 lipca 2016 r.
Posiedzenie zespołu problemowego ds. usług publicznych
W dniu 27 lipca 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,685,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslugpublicznych.html

28 lipca 2016 r.
Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych
W dniu 28 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,684,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-ubezpieczen-spolecznych.html
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