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15 stycznia 2018
Bruksela wszczyna dochodzenie w sprawie systemu podatkowego dla
polskich stoczni
Komisja Europejska wszczęła w poniedziałek dochodzenie w sprawie zachęt
podatkowych dla polskich stoczni. Zatwierdziła też pomoc inwestycyjną dla małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w sektorze stoczniowym w Polsce.
We wrześniu 2016 roku Polska przyjęła ustawę, która umożliwiła stoczniom w
Polsce płacenie zryczałtowanego podatku w wysokości 1 proc. od sprzedaży
pochodzącej z budowy i przebudowy statków zamiast powszechnie
obowiązującego podatku dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych.
http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/566687,dochodzenie-ke-w-sprawie-systemuopodatkowania-toczni-w-polsce.html

GUS: inflacja w grudniu wyniosła 2,1 proc.
GUS poinformował o wzroście cen i towarów i usług w grudniu 2017 r. Wyniósł on
2,1 proc. rdr, a w stosunku do listopada ceny wzrosły o 0,2 procent.
Największy wpływ na wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w
tym okresie wyższe ceny żywności, które wzrosły w ciągu 12 miesięcy o 5,8 proc.,
o 2,6 proc. podniosły się w ciągu roku opłaty za użytkowanie mieszkania i za
nośniki energii, o 2,8 proc. więcej płacimy w restauracjach i hotelach.
W ciągu roku natomiast najbardziej staniała odzież i obuwie – o 4,8 proc.
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1991839,GUS-innflacja-w-grudniu-wyniosla-21proc-rdr

Pensje nauczycieli wzrosną od 1 kwietnia
Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2018 r., która przewiduje pierwszą transzę
zapowiadanych podwyżek dla nauczycieli.W projekcie część oświatowa subwencji
ogólnej została zaplanowana w kwocie ok. 43 mld zł. Część tej kwoty

przeznaczono na 5-procentowe podwyżki nauczycieli (o 137,65 zł). Minimalne
wynagrodzenia powinny wzrosnąć odpowiednio: o 114 zł (w przypadku
nauczyciela stażysty), 118 zł (w przypadku nauczyciela kontraktowego, 134 zł (w
przypadku nauczyciela mianowanego) i 157 zł (w przypadku nauczyciela
dyplomowanego).
http://www.pulshr.pl/kadry-w-administracji/pensje-nauczycieli-wzrosna-od-1kwietnia,50193.html

16 stycznia 2018
Mamy bardzo dobry, bezpieczny i prospołeczny budżet
Uchwalony przez Sejm budżet jest bardzo dobry i bezpieczny. Powstał
w korzystnej sytuacji, związanej ze wzrostem gospodarczym. Gwarantuje
realizację wszystkich naszych działań, w tym programu „Rodzina 500 plus”,
programu „Za życiem” czy środowiskowych domów samopomocy –mówi Elżbieta
Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Przyjęte w projekcie do
ustawy budżetowej wskaźniki przewidują wzrost PKB (ze 103,6% do 103,8%),
wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto gospodarce narodowej (z 4243 zł do
4443 zł), a także wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej
(z 10 mln 374 tys. etatów do 10 mln 457 tys. etatów). Jednocześnie spodziewany
jest spadek liczby osób bezrobotnych z 1mln 155 tys. osób do 1 mln 27 tys. osób
oraz spadek bezrobocia rejestrowanego z 7,2% (przewidywane wykonanie w 2017
roku na koniec okresu) do 6,4%.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ministerstwo/art,9637,mamy-bardzo-dobrybezpieczny-i-prospoleczny-budzet.html

Katowice: milion złotych na realizację inicjatyw mieszkańców
Samorząd Katowic przeznaczy 1 mln zł na realizację 77 różnego typu inicjatyw
zgłoszonych przez mieszkańców. Wyłoniono je spośród 126 projektów o wartości
ponad 3,6 mln zł, przedstawionych w szóstej edycji inicjatywy lokalnej, w ramach
której każdy może zgłosić swój pomysł. Inicjatywa lokalna to inna, obok budżetu
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obywatelskiego, forma uczestnictwa mieszkańców w decydowaniu
o przeznaczeniu miejskich środków. Do realizacji wybrano te projekty, które
spełniały warunki formalne i najlepiej wpisywały się w miejskie strategie
i realizowane w różnych obszarach programy.
http://nettg.pl/news/147534/katowice-milion-zlotych-na-realizacje-inicjatyw-mieszkancow

Ile osób korzysta już z Karty Dużej Rodziny?
Ponad milion dziewięćset tysięcy osób korzysta z Karty Dużej Rodziny,
poinformowała Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W
programie uczestniczy też ponad trzy tysiące partnerów gospodarczych.
https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1988956,Ile-osob-korzysta-juz-z-Karty-DuzejRodziny

Podatek od deszczu w 2018 roku. Nowe prawo wodne już obowiązuje
Samorządy będą musiały zadbać o pobór tzw. podatku od deszczu. Chodzi o
opłaty za usługę utrzymania infrastruktury zagospodarowania wód opadowych i
roztopowych w należytej sprawności technicznej. To efekt nowego Prawa
wodnego, które weszło w życie 1 stycznia tego roku.
W nowym Prawie wodnym znajdziemy katalog usług wodnych objętych opłatami.
Mowa tam także o opłatach za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1097856,podatek-od-deszczu-w-2018-roku-prawowodne.html

przysługują ustawowe rekompensaty za utracony deputat. Obecnie trwa
szacowanie grupy potencjalnych uprawnionych oraz analiza możliwości
rozwiązania tej kwestii. Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty
prawa do bezpłatnego węgla przyznała 10-tysięczne rekompensaty emerytom
i rencistom górniczym, którym odebrano deputaty węglowe, a także wdowom
i sierotom po nich. Nie objęła jednak tych wdów i sierot, które pobierają renty
rodzinne nie po emerytach czy rencistach, ale po zmarłych pracownikach kopalń,
w tym ofiarach wypadków górniczych.
http://nettg.pl/news/147578/deputaty-rzad-analizuje-problem-osob-nieuprawnionych-dorekompensat-za-wegiel

Innowacje w górnictwie to nie tylko slogan
Kiedy dwa lata temu branża górnicza starała się odbić od dna, mało
prawdopodobne wydawało się, że słowa górnictwo i innowacje prędko zaczną do
siebie pasować. Ruszył jednak zorganizowany przez Ministerstwo Energii proces
restrukturyzacji sektora i dziś górnictwo nie tylko stało się ponownie jedną z
fundamentalnych i najstabilniejszych gałęzi naszej gospodarki, ale też zaczyna
pokazywać, że w tym z pozoru tradycyjnym przemyśle nie brak miejsca na
innowacyjne rozwiązania. Innowacje stanowią dziś kluczowy element rozwoju
energetyki – wskazało Ministerstwo Energii, podsumowując dwa lata swojego
istnienia. Resort tłumaczy, że innowacje z jednej strony są gwarancją
bezpieczeństwa energetycznego, z drugiej warunkiem koniecznym dla wzrostu
konkurencyjności sektora.
http://nettg.pl/news/147564/innowacje-w-gornictwie-to-nie-tylko-slogan

17 stycznia 2018
Deputaty: rząd analizuje problem osób nieuprawnionych do rekompensat za
węgiel
Rząd dostrzega i analizuje problem osób, które utraciły prawo do bezpłatnego
węgla, nabyte gdy byli pracownikami kopalń, a także wdów i sierot po górnikach,
którzy zginęli w pracy – zapewnia resort energii. Chodzi o osoby, którym nie

2515 firm z elastycznym czasem pracy
Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że do 15 grudnia 2017 roku
elastyczny czas pracy wprowadziło już 2515 pracodawców. To głównie średnie
przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 osób (846). Firmy mogą
uelastyczniać czas pracy od sierpnia 2013 roku. Pracodawcy mogą skorzystać
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z dwóch rozwiązań. Pierwsze to wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy
do maksymalnie 12 miesięcy.

będą prowadzone właśnie w takim duchu dialogu i porozumienia – stwierdził
Wojciech Saługa po objęciu przewodniczenia w WRDS w Katowicach.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,9639,2515-firm-zelastycznym-czasem-pracy.html

http://nettg.pl/news/147589/slaskie-marszalek-wojewodztwa-na-czele-wrds

Resort rozwoju uciął głowę RODO.
Zdecydowana większość polskich firm nie będzie musiała informować klientów o
tym, na jakich zasadach przetwarzają ich dane osobowe. Ministerstwo Cyfryzacji,
które pracuje nad projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych,
postanowiło uwzględnić propozycje resortu rozwoju i zwolnić mikro-, małych i
średnich przedsiębiorców z niektórych obowiązków.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1098246,rodo-zwolnienie-z-obowiazku-informowaniao-przetwarzaniu-danych.html

Górnictwo: PGG analizuje sytuację w szkołach zawodowych
Wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej ds. pracowniczych Jerzy Janczewski spotkał
się z dyrektorami szkół górniczych z województwa śląskiego. Tematem spotkania,
które zorganizowano w siedzibie PGG w Katowicach, były nabory uczniów na rok
szkolny 2018/2019 prowadzone przez placówki oświatowe oraz planowane przez
szkoły kierunki kształcenia. Polska Grupa Górnicza widzi konieczność
prowadzenia wspólnych działań – razem ze szkołami - mających na celu
pozyskanie i wykształcenie uczniów, którzy w przyszłości mogą zasilić załogę
kopalń wchodzących w struktury Spółki.
http://nettg.pl/news/147585/gornictwo-pgg-analizuje-sytuacje-w-szkolach-zawodowych

18 stycznia 2018
KSSE: 8 inwestycji wartych ponad 390 mln zł
Od początku roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała 8 nowych
inwestycji o wartości ponad 390 mln zł. Nowe inwestycje na terenie KSSE
zrealizują: Żywiec–Zdrój, Tenneco Automotive, ZF TRW, Pol-Technology, BMZ
Poland, AXA Stenman Poland oraz polskie firmy Rosa i Linmot. Dzięki temu
powstanie co najmniej 540 nowych miejsc pracy.
http://nettg.pl/news/147593/ksse-8-inwestycji-wartych-ponad-390-mln-zl

Śląskie: marszałek województwa na czele WRDS
Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa objął funkcję
przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na stanowisku tym
zastąpił Marka Zychlę, któremu zakończyła się roczna kadencja. - Przede
wszystkim należą się podziękowania obu poprzednim przewodniczącym WRDS.
To były naprawdę dobre dwa lata. Udowodniliśmy przez ten czas, że potrafimy ze
sobą rozmawiać, reprezentować odmienne stanowiska, ale przy tej okazji spierać
się zawsze na merytoryczne argumenty. Mam nadzieję, że dalsze prace Rady

Minister Rafalska: waloryzacja emerytur i rent będzie wyższa?
Wskaźnik marcowej waloryzacji emerytur i rent prawdopodobnie wyniesie 2,9 proc.
- mówiła wczoraj minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Waloryzacja będzie kosztowała budżet państwa ponad 5 mld zł.
osoby, które otrzymują minimalną emeryturę- 1000 zł - "otrzymają 27 albo 29 zł". Jeżeli ktoś ma emeryturę2 tys. zł, to będzie to pięćdziesiąt parę złotych.
Minister podkreśliła, że od 1 marca wyrównanie otrzymają również ci emeryci,
którzy mieli renty z tytułu niezdolności do pracy i nie spełnili wymaganego stażu
pracy, bo byli na rencie.
http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/rafalska-waloryzacja-emerytur-i-rent-bedziewyzsza,2553521,4141

Wspólne wystąpienie dwóch oświatowych związków do MEN
18 stycznia dwa oświatowe związki zawodowe Branża Nauki i Oświaty Forum
Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpiły razem do
minister edukacji Anny Zalewskiej. Domagają się spotkania z premierem
Mateuszem Morawieckim, by porozmawiać o znaczących podwyżkach dla
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pracowników oświaty, a także zmiany formuły pracy Zespołu do spraw statusu
zawodowego pracowników oświaty.
http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/branze-i-regiony/wspolne-wystapienie-dwochoswiatowych-zwiazkow-do-men

19 stycznia 2018
Minister Kwieciński: Mieszkanie Plus to priorytet rządu na najbliższe
miesiące
Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, zapowiada, że realizacja programu
Mieszkanie Plus będzie priorytetem rządu w najbliższych miesiącach. "Współpraca
w ramach resortów nie wyglądała najlepiej, więc nie ma się co dziwić, że władze
PiS i premier Morawiecki postanowili, iż program "Mieszkanie Plus" będzie
na najbliższe miesiące priorytetem". Kwieciński dodał, że rząd chce zmienić
otoczenie prawne dla inwestycji, "żeby inwestowało się lepiej, żeby budowało się
szybciej i łatwiej". "Prowadzenie inwestycji to jedna ze słabości naszego państwa,
tak mówią międzynarodowi eksperci" - powiedział. Minister dodał, że wstępne
szacunki na inwestycje w latach 2020-2030 mówią o 142 mld euro, w czym
zawiera się m.in. Centralny Port Komunikacyjny.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kwiecinski-Mieszkanie-Plus-priorytetem-rzadu-nanajblizsze-miesiace-4061642.html

22 stycznia 2018
Piotr Duda: Chcemy, aby kolejne grupy zawodowe nie musiały pracować
w niedziele
- Przeprowadzimy przegląd przepisów kodeksu pracy dotyczących pracy
w niedziele i święta. Obecnie są one nadużywane. Pod pretekstem użyteczności
społecznej lub zaspokojenia codziennych potrzeb ludności zleca się pracę w takie
dni, choć nie jest to uzasadnione. Przeanalizujemy obecne wyjątki od generalnego

zakazu pracy w niedziele i święta. Chcemy, aby dla kolejnych grup zawodowych
były one wolne - powiedział szef "Solidarności". Zdaniem Piotra Dudy trzeba
ograniczyć zakres stosowania przepisu, który stał się furtką do obchodzenia
ustawowych ograniczeń. "Zaproponujemy też, aby w firmie, w której działają
reprezentatywne związki, obowiązkowe było zawarcie układu zbiorowego".
Przewodniczący Solidarności powiedział, że propozycje zmian mają zostać
przedstawione stronie rządowej i pracodawcom oraz przedyskutowane w Radzie
Dialogu Społecznego.
http://nettg.pl/news/147685/chcemy-aby-kolejne-grupy-zawodowe-nie-musialy-pracowac-wniedziele

Spada liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej
Według ostatnich danych GUS liczba osób korzystających z pomocy
środowiskowej spadła o 9%. „Nasze dane już pokazują w 2017 r. nastąpił kolejny
spadek osób, które korzystały z pomocy ośrodków pomocy społecznej.” –
skomentowała minister Elżbieta Rafalska. Minister rodziny, pracy i polityki
społecznej podkreśliła, że dobra sytuacja materialna, na rynku pracy i świadczeń
„Rodzina 500+” wpływa na poprawę sytuacji polskich rodzin, co skutkuje
zmniejszeniem liczby osób korzystających z pomocy społecznej.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,9654,spada-liczbarodzin-korzystajacych-z-pomocy-spolecznej.html

Minister zdrowia po rozmowach z rezydentami: jest światełko w tunelu
Negocjacje trwają, pojawiło się światełko w tunelu, mam nadzieję, że kolejne
spotkania będą owocowały postępem rozmów - powiedział minister zdrowia
Łukasz Szumowski po rozmowach z lekarzami rezydentami, którzy domagają się
wzrostu nakładów na zdrowie i podwyżek.
Lekarze domagają się m.in. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8
proc. PKB w 2021 r. oraz wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych.
http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/minister-zdrowia-po-rozmowach-z-rezydentami-jestswiatelko-w-tunelu,50352.html
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23 stycznia 2018
Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego
Rada Ministrów przyjęła Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego,
przedłożony przez ministra energii.
Głównym celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających budowie
rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego.
Ma on być oparty na kooperacji, wiedzy i innowacjach, przyczyniających się do
zapewnienia niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności
naszej gospodarki. Chodzi o przeprowadzenie radykalnej naprawy sytuacji
górnictwa węgla kamiennego, przy aktywnym współudziale państwa.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/program-dla-sektora-gornictwawegla-kamiennego.html

Edukacja: powstaną programy dla przyszłych hutników i górników
Śląscy nauczyciele akademiccy wspólnie z instytucjami otoczenia biznesu
i zainteresowanymi firmami stworzą mechanizmy i programy praktycznego
kształcenia w siedmiu zawodach związanych z hutnictwem, odlewnictwem
i górnictwem, takich jak: wiertnik, odlewnik, hutnik, technik górnictwa podziemnego,
odkrywkowego lub otwartego, a także technik przeróbki kopalin stałych. Chodzi
o dostosowane do potrzeb pracodawców kształcenie uczniów szkół branżowych
i techników. Celem projektu jest także przygotowanie rozwiązań służących
angażowaniu pracodawców w organizację nauki zawodu w swoich firmach zarówno poprzez staże i praktyki, jak i praktyczną naukę zawodu w ramach zajęć
szkolnych. Może to dotyczyć zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i małych oraz
średnich firm.
http://nettg.pl/news/147694/edukacja-powstana-programy-dla-przyszlych-hutnikow-igornikow

„Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo.
Uczestnictwo. Solidarność” – prezentacja założeń

Premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta
Rafalska zaprezentowali założenia dokumentu „Polityka społeczna wobec osób
starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność. W najbliższych
dniach zostanie on przekazany do konsultacji międzyresortowych. Jest to pierwszy
tego typu dokument rządowy uwzględniający wszystkie sfery życia dotyczące osób
starszych, między innymi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
zdrowia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby
dostosowania infrastruktury, systemu służby zdrowia czy rynku pracy do potrzeb
i możliwości osób starszych. Jego wdrożenie jest elementem Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9664,polityka-spolecznawobec-osob-starszych-2030-bezpieczenstwo-uczestnictwo-solidarnosc-prezentacjazalozen.html

24 stycznia 2018
Posiedzenie Rady Rynku Pracy
Na posiedzeniu podsumowano pracę Rady Rynku Pracy w 2017 roku. Członkowie
Rady przyjęli dwa stanowiska – w sprawie legalności zatrudnienia oraz w sprawie
Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Członkowie Rady zostali także zapoznani z
działaniami wojewódzkich rad rynku pracy w 2017 roku. Omówiono również projekt
planu pracy Rady Rynku Pracy na 2018 r., który po dyskusji dotyczącej
wprowadzenia tematów zgłoszonych przez członków Rady został przyjęty.
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,9673,posiedzenie-rady-rynku-pracy-24-stycznia-2018-r-.html

Górnictwo: inwestycje w Staszicu i Wesołej wyzwaniem na ten rok
- Wyzwanie dla PGG tkwi w aktywach, które grupa odziedziczyła po KHW. Są one
w trudniejszej sytuacji niż wynikało to z wcześniejszych danych. Trzeba
z ostrożnością, konsekwencją i z większymi nakładami prowadzić inwestycje
w kopalniach Wesoła i Staszic, by jak najszybciej stały się rentowne. To jedno
z ważniejszych wyzwań na 2018 rok – powiedział PAP wiceminister energii
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Grzegorz Tobiszowski. Poinformował też, że trwa dialog ze stroną społeczną
w PGG w sprawie ujednolicenia zakładowego zbiorowego układu pracy. - Chcemy,
by zarząd w sytuacji dekoniunktury miał elastyczność zarządzania, ale i by
zbudować bezpieczeństwo pracowników.
http://nettg.pl/news/147721/gornictwo-inwestycje-w-staszicu-i-wesolej-wyzwaniem-na-tenrok

zapisy gwarantują rozwój górnictwa w perspektywie do 2050 roku – mówi Ziętek.
Przypomina, że jeszcze dwa lata temu mówiono o konieczności zwijania branży.
Tymczasem zmiany organizacyjne w spółkach i dobra koniunktura na świecie
spowodowały, że nadszedł dobry czas dla górnictwa. - Współpraca z obecnym
rządem, zwłaszcza z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim i jego zastępcą
Grzegorzem Tobiszowskim jest dobra
http://nettg.pl/news/147751/jest-nadzieja-w-gornictwie

25 stycznia 2018
Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Elżbieta Rafalska
nagrodziła najlepszych pracowników
Elżbieta Rafalska, minister pracy, rodziny i polityki społecznej z okazji zbliżającego
się dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia (wypada 27 stycznia) złożyła
przedstawicielom tej branży serdeczne życzenia oraz wręczyła nagrody
i wyróżnienia. Jak zauważyła minister Rafalska, niskie bezrobocie oznacza,
że w rejestrach pozostają osoby długotrwale bezrobotne, których powrót do
zatrudnienia wymaga - przede wszystkim od pracowników urzędów pracy bezpośredniej i intensywnej pracy z klientem oraz podjęcia kompleksowych działań
wspierających tę osobę w jej powrocie na rynek pracy. Wyzwaniem w najbliższym
czasie będzie również realizacja zadań związanych z zatrudnianiem
cudzoziemców spoza UE w Polsce – dodała minister, która brała udział
w konferencji zorganizowanej z okazji zbliżającego się święta.
http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/dzien-pracownika-publicznychsluzb-zatrudnienia-elzbieta-rafalska-nagrodzila-najlepszych-pracownikow,103265.html

26 stycznia 2018
Jest nadzieja w górnictwie
Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ Sierpień 80, podkreśla, że w ciągu
ostatnich dwóch lat zrobiono dla górnictwa bardzo wiele. Rządowy program dla
branży ocenia pozytywnie. - To dobry program, na który czekaliśmy wiele lat. Jego

Minister zdrowia kontynuuje dialog
Minister zdrowia Łukasz Szumowski kontynuuje dialog i po raz trzeci od początku
swojej pracy na Miodowej spotkał się ze środowiskiem pielęgniarek i położonych.
26 stycznia 2018 r. minister Łukasz Szumowski spotkał się w siedzibie OZZPiP z
przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i
Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych.
Minister zdrowia zadeklarował określenie norm zatrudnienia i kwalifikacji. Jednym z
priorytetów ministra jest doprowadzenie do wzrostu liczby pielęgniarek i położnych
w systemie opieki zdrowotnej.
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/minister-zdrowia-kontynuuje-dialog/

29 stycznia 2018
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
przewodniczył posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa
Morskiego, które odbyło się 29 stycznia 2018 r. Stronę rządową reprezentowali
również przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,908,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-zeglugii-rybolowstwa-morskiego.html
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30 stycznia 2018
Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień
publicznych
Dyskusja w sprawie wniosku NSZZ ,,Solidarność” dot. udzielania koncesji na
prowadzenie kasyn gry w Polsce oraz dokument roboczy pt.: ,,Postulaty do nowej
ustawy Prawo zamówień publicznych strony pracowników i strony pracodawców
doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu
Społecznego” były tematami posiedzenia doraźnego Zespołu Problemowego Rady
Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, które odbyło się 30 stycznia 2018
r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,909,posiedzenie-doraznego-zespoluproblemowego-rds-ds-zamowien-publicznych.html
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