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14 grudnia 2015 r.
Komunikat ze spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Spotkania Anny Zalewskiej – minister edukacji z prezydium KSOiW NSZZ
„Solidarność”. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy Krajowej Sekcji
Oświaty i Wychowania z resortem edukacji.
Członkowie prezydium KSOiW przedstawili stanowisko Związku w sprawie
planowanej reformy ustroju szkolnego. Nadrzędną sprawą dla „Solidarności” jest
gwarancja zatrudnienia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół
wszystkich typów oraz dbałość o jakość edukacji.

Pismo Branży Transportu Drogowego i Municypalnego Forum Związków
Zawodowych do Prezydenta RP
Prośba o zainicjowanie debaty publicznej z udziałem przedstawicieli central
związkowych, na temat funkcjonowania szeroko pojętego transportu drogowego w
Polsce.
http://www.fzz.org.pl/zalacznik/t1.jpg

Partnerzy społeczni apelują o branżowy dialog w ochronie zdrowia
Partnerzy społeczni – reprezentujący strony: pracowników i pracodawców Rady
Dialogu Społecznego wystosowali do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pani Elżbiety Rafalskiej wspólny wniosek w sprawie wznowienia prac branżowego
Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia działającego przy Ministrze Zdrowia.

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/12232-komunikat-zespotkania-w-ministerstwie-edukacji-narodowej

http://www.opzz.org.pl/documents/1137115/0/Wniosek+o+wznowienie+prac+TZB+ds++Oc
hrony+Zdrowia.pdf

15 grudnia 2015 r.

16 grudnia 2015 r.

Dyskusja z Ministrem Zdrowia o wynagrodzeniach pracowników
15 grudnia 2015r. na zaproszenie Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła odbyło
się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia poświęcone wynagrodzeniom pracujących w
tym sektorze. W dyskusji uczestniczyła bardzo szeroka reprezentacja strony
społecznej, a także samorządów zawodowych.
Rozporządzenia płacowe, przyznające grupie zawodowej pielęgniarek i położnych
podwyżki są źródłem niepokojów społecznych w podmiotach leczniczych.
Minister w ciągu miesiąca przedstawi propozycję bieżącego rozwiązania płac, aby
nie doszło do dalszych eskalacji nastrojów oraz wyraził także oczekiwanie, że
Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia wkrótce rozpocznie pracę.

Sejm znowelizował budżet na 2015 r.
Sejm uchwalił nowelizację tegorocznego budżetu. Nowela przewiduje zwiększenie
tegorocznego deficytu do 49 mld 980 mln zł. Zakładane dotychczas dochody
zostaną zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł. "Za" głosowało 230 posłów, przeciw
209, wstrzymało się 3.
Nowela budżetu przewiduje m.in. zwiększenie tegorocznego deficytu o 3,9 mld zł,
do poziomu 49 mld 980 mln zł.

http://www.opzz.org.pl/-/dyskusja-z-ministrem-zdrowia-o-wynagrodzeniachpracownikow?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstronatestowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YpaplhK6OaQL%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_
state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_qm4Wg5oI
a20r__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4

http://biznes.pl/kraj/nowelizacja-budzetu-na-2015-r/y03480

16 grudnia 2015 r.
Nie będzie strajku w PKP Cargo, związkowcy porozumieli się z zarządem
spółki
Spółka poinformowała w komunikacie, że zawarła z Krajowym Komitetem
Protestacyjno-Strajkowym porozumienie, zgodnie z którym do 31 marca 2016 r.
zakończony zostanie spór zbiorowy w PKP Cargo. Podpisano także porozumienia
pomiędzy stronami zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników
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zatrudnianych przez zakłady pracy spółki PKP Cargo, na podstawie którego
zawieszone zostają do 31 marca 2016 r. zmiany organizacyjne w spółce, związane
m.in. z przeniesieniem pracowników do spółek zależnych.
http://biznes.pl/magazyny/transport/nie-bedzie-strajku-w-pkp-cargo-zwiazkowcyporozumieli-sie-z-zarzadem-spolki/p0hrmr

Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego rozpoczęła
działalność
Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w środę 16 grudnia 2015 roku w Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie.
Podczas pierwszego spotkania członkowie WRDS skupili się na zdefiniowaniu
kluczowych wyzwań i problemów społeczno-gospodarczych na Pomorzu
Zachodnim, będących w obszarze działań stron dialogu społecznego.
http://wzp24.pl/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego-rozpoczela-dzialalnosc/

Rada Dialogu Społecznego działa już w Małopolsce
Podczas pierwszego spotkania w dniu 16 grudnia 2015 r. Rada oraz jej prezydium
uchwaliły regulamin. Dokonano też wyboru przewodniczącego, którym zostałreprezentant strony pracowników – Wojciech Grzeszek z NSZZ Solidarność.
Przyjęto również plan pracy na przyszły rok.
http://www.malopolskie.pl/Sejmik/Informacje/?id=15397

17 grudnia 2015 r.
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Mazowieckiem:
wyzwań mamy dużo
W czwartek marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik powołał członków
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego 9 grudnia 2015 r. powołano przy
marszałku województwa radę, która zastąpi działającą do tej pory przy wojewodzie
Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przewodniczacy-wojewodzkiej-rady-dialoguspolecznego-w-mazowieckiem-wyzwan-mamy-duzo

Powstaje Śląska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
W Urzędzie Marszałkowskim zainicjowano działalność WRDS
Z inicjatywy marszałka Wojciecha Saługi odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczył wojewoda Jarosław Wieczorek oraz reprezentanci organizacji
pracowników i pracodawców.
Omówiono sprawy organizacyjne związane z zainaugurowaniem i
funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8057

Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Marszałek województwa pomorskiego powołał Wojewódzką Radę Dialogu
Społecznego. Zadaniem WRDS jest prowadzenie dialogu czterech stron:
pracowników, pracodawców, strony rządowej oraz samorządowej, w celu
zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego o zasięgu
wojewódzkim.
Pierwsze posiedzenie plenarne WRDS odbyło się 14 grudnia 2015 r. w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
http://pomorskie.eu/-/wojewodzka-rada-dialogu-spolecznego

18 grudnia 2015 r.
Resort pracy ustalił limity dot. indywidualnego oszczędzania na emeryturę w
2016 r.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej podał limity wpłat na Indywidualne Konta
Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i
pracownicze programy emerytalne (PPE) na 2016 r. Związane z nimi korzyści mają
zachęcać do dodatkowego oszczędzania na emeryturę.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/resort-pracy-ustalil-limity-dot-indywidualnegooszczedzania-na-emeryture-w-2016-r

21 grudnia 2015 r.
Pracodawcy i związkowcy apelują do premier Beaty Szydło o stosowanie
klauzul społecznych
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Konfederacja Lewiatan, NSZZ „Solidarność" i OPZZ wspólnie apelują do premier
Beaty Szydło o stosowanie przez podmioty publiczne klauzul społecznych w
zamówieniach publicznych.
Partnerzy społeczni, którzy podpisali się pod apelem uważają, że rząd powinien
niezwłocznie rozpocząć prace legislacyjne mające na celu uchwalenie nowej
ustawy Prawo zamówień publicznych.
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2015/1/pracodawcy_i_zwiazkowcy_apeluja_do_p
remier_beaty_szydlo_o_stosowanie_klauzul_spolecznych

Dorota Gardias przewodniczącą Forum Związków Zawodowych
Dorota Gardias przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych w latach 2005-2011, przedstawicielka z ramienia FZZ w
EKES, w dniu 21 grudnia 2015 r. na Nadzwyczajnym Kongresie FZZ zwołanym po
tragicznej śmierci Przewodniczącego FZZ Tadeusza Chwałki wybrana została na
Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6760:nadzwyczajnykongres-fzz&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Ruszyły konsultacje społeczne dot. projektu "Rodzina 500+”
Projekt ustawy wprowadzającej świadczenie dla rodzin 500 zł został skierowany do
konsultacji społecznych. Premier Beata Szydło poinformowała o tym podczas
świątecznego spotkania z rodzinami wielodzietnymi w Kancelarii Premiera.
Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i
kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w
rodzinie (lub 1200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na
pierwsze dziecko.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ruszyly-konsultacje-spoleczne-dot-projekturodzina-500-

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i
opiekuńczy, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.22 grudnia 2015 r.
Dzieci nie będą odbierane rodzicom z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej
rodziny – takie rozwiązanie przewidziano w projekcie nowelizacji przepisów
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać pochopnemu odbieraniu dzieci rodzicom
oraz umieszczaniu ich w pieczy zastępczej, tj. rodzinie zastępczej lub placówce
opiekuńczo-wychowawczej.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawykodeks-rodzinny-i-opiekunczy.html

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2016, przedłożony
przez ministra finansów
W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zaplanowano:
 dochody budżetu państwa – 313.788.526 tys. zł,
 wydatki budżetu państwa – 368.528.526 tys. zł,
 deficyt nie większy niż 54.740.000 tys. zł.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok2016-2.html

22 grudnia 2015 r.
Nowela ustawy o górnictwie: Nie będzie likwidacji kopalń
Przedłużenie środków naprawczych i osłonowych w górnictwie na okres po 2015 r.
- zakłada uchwalona przez Sejm nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego.
Jak zapewnia Ministerstwo Energii, projekt nie zakłada likwidacji kopalń, a dotyczy
m.in. przedłużenia do 1 stycznia 2019 r. możliwości nieodpłatnego zbywania do
Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) SA zbędnego majątku spółek węglowych.
http://www.parlamentarny.pl/gospodarka/nowela-ustawy-o-gornictwie-nie-bedzie-likwidacjikopaln,3521.html

Pierwsze spotkanie władz MSWiA ze związkami.
Podczas pierwszego spotkania w dniu 18 grudnia 2015 r. kierownictwa MSWiA z
przedstawicielami związków zawodowych działających w resorcie minister Mariusz
Błaszczak zapewnił, że realizacja podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników
nastąpi niezwłocznie po uchwaleniu ustawy budżetowej.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/pierwsze-spotkanie-wladz-mswia-ze-zwiazkami-wnowym-roku-beda-podwyzki,30572.html23 grudnia 2015 r.
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Inauguracja Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
22 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się inauguracyjna sesja
Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
To platforma budowy porozumienia między rządem, samorządem, pracodawcami i
pracownikami. Prace rady organizuje samorząd województwa.
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacjeprasowe/28775-inauguracja-wojewodzkiej-rady-dialogu-spolecznego

24 grudnia 2015 r.

23 grudnia 2015 r.

29 grudnia 2015 r.

GUS: stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 9,6 proc.
Stopa bezrobocia na koniec listopada br. wyniosła 9,6 proc., a w urzędach pracy
było zarejestrowanych 1 mln 530,6 tys. osób, co oznacza wzrost w porównaniu z
październikiem, ale spadek wobec analogicznego okresu ubiegłego roku poinformował w środę w komunikacie GUS.

MRPiPS przygotowało zmiany w Kodeksie pracy dot. potwierdzania
warunków umowy
Zmiany mają na celu zmniejszenie zatrudnienia w szarej strefie, poprzez
wprowadzenie obowiązku potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych
ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem go
do pracy.
Obecnie, zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z
zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu
rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron
umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-stopa-bezrobocia-w-listopadzie-wyniosla9-6-proc

Dyrektywa tytoniowa ważna. To koniec mentoli
Unijna dyrektywa tytoniowa, przeciw której Polska złożyła skargę, jest ważna uznała w środę rzeczniczka generalna Trybunału Sprawiedliwości UE. Potwierdziła
słuszność przepisów ws. zakazu sprzedaży papierosów mentolowych i stosowania
atrakcyjnych opakowań.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/zywnosc/dyrektywa-tytoniowa-wazna-to-koniecmentoli/z89n5c

Będzie łatwiej o uznanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą
Prostsze procedury związane z uznawaniem w Polsce kwalifikacji zawodowych
zdobytych za granicą i wprowadzenie w naszym kraju europejskiej legitymacji
zawodowej przewiduje ustawa uchwalona we wtorek przez Sejm.
Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy ws. uznawania kwalifikacji
zawodowych. Zapewnia też stosowanie unijnego rozporządzenia ws. współpracy
administracyjnej za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku
Wewnętrznym IMI.

Jest porozumienie ws. warunków umów lekarzy POZ na 2016 r.
W efekcie rozmów prowadzonych z resortem zdrowia i NFZ lekarze zjednoczeni w
Porozumieniu Zielonogórskim oraz Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia
zadeklarowali, że podpiszą aneksy umów do 30 czerwca 2016 r.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jest-porozumienie-ws-warunkow-umowlekarzy-poz-na-2016-r

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mrpips-przygotowalo-zmiany-w-kodeksiepracy-dot-potwierdzania-warunkow-umowy

30 grudnia 2015 r.
Stawka 12 zł za godzinę pracy od II połowy 2016 roku?
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska chce, żeby minimalna
stawka godzinowa przy umowach zleceniach w wysokości 12 zł zaczęła
obowiązywać w drugiej połowie przyszłego roku - poinformowało MRPiPS.
http://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/stawka-12-zl-za-godzine-pracy-od-ii-polowy-2016roku,30705.html

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/bedzie-latwiej-o-uznanie-kwalifikacjizawodowych-zdobytych-za-granica
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