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Spotkanie Przewodniczącej RDS z przewodniczącymi zespołów
problemowych
Minister Elżbieta Rafalska spotkała się 15 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog” z Przewodniczącymi Zespołów problemowych Rady Dialogu
Społecznego. W swoim wystąpieniu Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę jak
ważny jest dla strony rządowej dialog i że jest to najlepsza droga do rozwiazywania
kwestii spornych, trudnych oraz szukania porozumienia. Następnie podziękowała
Przewodniczącym Zespołów problemowych za ich zaangażowanie oraz pracę jaką
wykonują zespoły. Zaznaczyła, że zespoły są trzonem Rady Dialogu Społecznego
i bez ich dobrej pracy niemożliwe byłoby sprawne funkcjonowanie Rady. W drugiej
części spotkania Przewodniczący zespołów przedstawili informacje dotyczące
funkcjonowania zespołów.

składki na ubezpieczenie emerytalne, niezależnie od formy zatrudnienia, w wieku
od 19 do 55 lat. Zapis będzie automatyczny, ale z możliwością rezygnacji z
programu. Od początku 2019 r. program ma obowiązywać przedsiębiorstwa
zatrudniające powyżej 250 osób, a małe firmy i jednostki sektora finansów
publicznych dopiero od połowy 2020 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,931,posiedzenie-zespolu-rady-dialoguspolecznego-ds-ubezpieczen-spolecznych.html

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,932,spotkanie-przewodniczacej-rady-dialoguspolecznego-elzbiety-rafalskiej-z-przewodniczacym-zespolow-problemowych-rds-.html

Górnictwo: związkowcy z PGG żądają podwyżek, za kilka dni rozmowy
Wnioskowana przez związkowców z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) podwyżka
wynagrodzeń o 10 proc. kosztowałaby spółkę ok. 350 mln zł rocznie - wynika
z informacji przekazanych związkom przez zarząd Grupy. Rozmowy w tej sprawie
zaplanowano na 26 marca. Według związkowców zarobki w kopalniach
i zakładach PGG znacząco odbiegają od płac w innych spółkach węglowych różnice na takich samych stanowiskach w porównaniu z kopalniami innych spółek
sięgają 1000-1200 zł miesięcznie. W ocenie Hutka spółka przestała być
atrakcyjnym pracodawcą dla młodych ludzi i coraz trudniej będzie jej o fachowców,
którzy mogą znaleźć lepiej płatną pracę w innych branżach.

16 marca 2018

http://nettg.pl/news/148839/gornictwo-zwiazkowcy-z-pgg-zadaja-podwyzek-za-kilka-dnirozmowy

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych
W dniu 16 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się
posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń
społecznych. Tematem spotkania był projekt ustawy o Pracowniczych Programach
Kapitałowych (PPK). Według projektu PPK mają być prowadzone w celu
systematycznego oszczędzania przez ich uczestników z przeznaczeniem na
wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia, obejmą ponad 11 mln osób a łączne wpływy
oszczędności na rynek kapitałowy z tytułu PPK szacowane są na 6 mld zł w 2019
roku, 12 mld zł rok później i 15 mld zł rocznie w kolejnych latach, przy założeniu
minimalnej składki na poziomie 3,5 proc. wynagrodzenia. System zakłada, że do
PPK zostaną zapisani wszyscy zatrudnieni Polacy, za których odprowadzane są

19 marca 2018
Komisja Europejska, Rada UE oraz przedstawiciele Parlamentu
Europejskiego w ramach tzw. mechanizmu trialogu osiągnęły konsensus co
do zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych.
Zgodnie z uzgodnionym tekstem, wszystkie przepisy kraju przyjmującego
dotyczące wynagrodzeń, określone ustawą lub niektórymi układami zbiorowymi,
mają zastosowanie do delegowanych pracowników. Koszty podróży, wyżywienia
i zakwaterowania powinny być opłacane przez pracodawcę, a nie odliczane
od wynagrodzeń pracowników. Okres delegowania określono na 12 miesięcy,
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z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy. Po upływie tego terminu pracownik
będzie mógł nadal przebywać i pracować w państwie członkowskim, do którego
jest delegowany, ale zaczną go obowiązywać wszystkie (również te korzystne dla
niego) przepisy kraju przyjmującego. Nowe elementy zmienionej dyrektywy będą
miały zastosowanie do sektora transportu dopiero po wejściu w życie tzw. Pakietu
Mobilności (Mobility Package). Porozumienie osiągnięte przez instytucje unijne
zostało ocenione pozytywnie przez związki zawodowe, w tym przez „Solidarność”,
która wielokrotnie wskazywała na konieczność zmian w dyrektywie o pracownikach
delegowanych.
http://www.tysol.pl/a17150-Pracownicy-delegowani-blizej-sprawiedliwych-wynagrodzen

20 marca 2018

21 marca 2018
Śląskie: w Strefie zainwestują spółki z branży metalowej
Dwie inwestycje przedsiębiorców z branży metalowej pozyskała Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Zabrzańska spółka Pionart Konstrukcje
i rybnicka spółka Profisystem CNC zainwestują łącznie ok. 25 mln zł i zatrudnią
ponad 50 nowych pracowników. Według informacji z połowy lutego br. łączna
wartość nowych inwestycji pozyskanych do tego czasu w 2018 r. przez KSSE
sięgnęła ok. 800 mln zł. KSSE to największa tego typu strefa w Polsce pod
względem wielkości pozyskanych inwestycji. Działa tam ponad 300 krajowych
i międzynarodowych firm, które zainwestowały prawie 31 mld zł i stworzyły ponad
70 tys. miejsc pracy.
http://nettg.pl/news/148957/slaskie-w-strefie-zainwestuja-spolki-z-branzy-metalowej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału
Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych
W dniu 20 marca 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji
Technicznej Sił Zbrojnych, któremu przewodniczył Pan Sebastian Chwałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Przedstawiciele Ministerstwa
Obrony Narodowej omówili koncepcję nadzoru MON i funkcjonowania PGZ S.A.,
działania zmierzające do zapobieżenia likwidacji (wykupu) polskich firm obronnych
przez koncerny w ramach Unii Europejskiej. Poinformowano o prowadzonych
negocjacjach dotyczących Programów WISŁA i HOMAR i umów offsetowych.
Strona społeczna przyjęła ponadto informację na temat PROGRAMU
ŚMIGŁOWCOWEGO.
Ważnym
punktem
posiedzenia
była
także
informacja dotycząca określenia konsekwencji za nieterminowe realizacje umów w
zamówieniach wieloletnich dla zakładów PGZ S.A. oraz określenie maksymalnych
stawek kar umownych za nieterminową realizację umów.
http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,934,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-rozwojuprzemyslowego-potencjalu-obronnego-i-modernizacji-technicznej-sil-zbrojnych.html

22 marca 2018
Sejm: wszystkie kluby za projektem rozszerzającym SSE
Preferencje podatkowe uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości
tworzonych miejsc pracy - to niektóre założenia projektu ustawy o wspieraniu
nowych inwestycji, którego pierwsze czytanie odbyło się we wtorek w Sejmie.
Projekt poparły wszystkie kluby. Zawarty w rządowym projekcie ustawy
o wspieraniu nowych inwestycji mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom
w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce ma zastąpić dotychczasowy system
funkcjonujący w 14 specjalnych strefach ekonomicznych. Premiowane mają być
inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne.
Dotychczas obszar objęty Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi wynosił 25 tys. ha,
czyli 0,08 proc. powierzchni kraju. Zgodnie z projektem ustawy, zachęty podatkowe
mają być dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić
działalność gospodarczą.
http://nettg.pl/news/148951/sejm-wszystkie-kluby-za-projektem-rozszerzajacym-sse
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23 marca 2018

27 marca 2018

Deputaty: Solidarność za nowelizacją ustawy o rekompensatach
Śląsko-dąbrowska Solidarność postuluje nowelizację ustawy o świadczeniu
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, aby 10-tysięczne
rekompensaty otrzymały także osoby nieobjęte dotąd ustawą. Przyjęta
w październiku 2017 r. ustawa 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. Rekompensat nie dostali także ci obecni
emeryci i renciści, którzy utracili prawo do deputatu w latach 2015-2017 jeszcze
jako czynni pracownicy, przed przejściem na emeryturę. Szef resortu energii
poinformował związkowców, że z uwagi na wiele wystąpień w tej sprawie resort
prowadzi obecnie analizy zapisów zakładowych i ponadzakładowych układów
zbiorowych pracy, dotyczących uprawnień wdów i sierot po zmarłych. Ministerstwo
zaznacza, że regulacje w tym obszarze były liczne i dość zróżnicowane; ponadto
skomplikowana jest interpretacja zapisów układów - stąd potrzebny jest czas na
rozstrzygnięcie tych kwestii.

MEN: Od kwietnia wzrosną wynagrodzenia nauczycieli
Od 1 kwietnia wzrosną wynagrodzenia nauczycieli. Płace zasadnicze, w zależności
od stopnia awansu zawodowego, wzrosną od 123 do 168 zł brutto.
Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane przez minister edukacji
narodowej Annę Zalewską.
Z tabeli wynika, że wynagrodzenie nauczyciela (magistra z przygotowaniem
pedagogicznym) na poziomie: stażysty będzie od 1 kwietnia wynosić 2417
zł brutto(oznacza to wzrost o 123 zł brutto), nauczyciela kontraktowego - 2487 zł
brutto (wzrost o 126 zł brutto), nauczyciela mianowanego - 2824 zł brutto (wzrost o
143 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego - 3317 zł brutto (wzrost o 168 zł
brutto).

http://nettg.pl/news/149022/deputaty-solidarnosc-za-nowelizacja-ustawy-o-rekompensatach

26 marca 2018
Krzysztof Tchórzewski zajął się podwyżkami dla górników z PGG
Z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza
Tobiszowskiego 26 marca w południe rozpoczęły się w Katowicach rozmowy ws.
układu zbiorowego pracy dla Polskiej Grupy Górniczej.
Związkowcy z PGG domagają się podwyżek płac w wysokości 10 proc. Według
Ministerstwa Energii postulaty związkowców dot. podwyżek nie są możliwe do
zrealizowania w tej chwili. Można rozmawiać o podwyżkach wynoszących 5-6 proc.
http://gornictwo.wnp.pl/krzysztof-tchorzewski-zajal-sie-podwyzkami-dla-gornikow-zpgg,320256_1_0_0.html

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1113832,od-kwietnia-wzrosnawynagrodzenia-nauczycieli.html

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych,
przedłożony przez ministra cyfryzacji.
Lepsza ochrona danych osobowych – to główny cel nowej ustawy.
Zaproponowane przepisy wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce
skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich
swobodnego przepływu (tzw. RODO).
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-ochronie-danychosobowych.html

28 marca 2018
Mundurowi chcą 650 zł podwyżki
Mundurowi, którzy narażają swoje życie w czasie służby, muszą być dobrze
wynagradzani – twierdzą związkowcy. Każdy z nich powinien otrzymać 650 zł
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podwyżki. Zaproponowana przez rząd 150 zł nie rozwiąże problemów kadrowych. I
nie będzie motywować do dalszej służby – podkreśla Rafał Jankowski,
przewodniczący ZG NSZZ Policjantów.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1113982,podwyzki-dlapracownikow-sluzb-mundurowych.html

29 marca 2018
Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. usług publicznych
Kontynuacja dyskusji na temat nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych była
przedmiotem posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych.
http://dialog.gov.pl/aktualnosci/art,935,posiedzenie-zespolu-ds-uslug-publicznych.html

30 marca 2018
Górnictwo: Krzysztof Hus mediatorem w sporze zbiorowym w PGG
Krzysztof Hus został mediatorem w sporze zbiorowym pomiędzy zarządem
Polskiej Grupy Górniczej a stroną społeczną. Od lat jest on związany z branżą
węglową, obecnie z Węglokoksem. Kolejne spotkanie pomiędzy zarządem PGG
a stroną społeczną odbędzie się prawdopodobnie w poniedziałek 9 kwietnia.
Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zaproponował przeznaczenie na podwyżki dla
górników 200 mln zł, czyli całego zaplanowanego na 2018 r. zysku. Związkowcy
nie zgodzili się. Spełnienie ich żądań kosztowałoby PGG 429 mln zł. Nie ma
porozumienia. Są mediacje.
http://nettg.pl/news/149170/gornictwo-krzysztof-hus-mediatorem-w-sporze-zbiorowym-wpgg
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