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http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Transport/Strony/ARP_wesprze_restrukturyzacje
_PR_01042014.aspx

1 kwietnia 2014 r.
ZUS czy OFE
Od 1 kwietnia do 31 lipca obecni członkowie OFE mogą zdecydować, czy chcą,
aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w
ZUS. Na podjęcie decyzji mają czas do końca lipca.
Osoby, które chcą, aby część ich składki emerytalnej nadal trafiała do OFE, mogą
w okresie od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. złożyć w ZUS oświadczenie o
dalszym przekazywaniu składki do OFE. Decyzję będzie można podjąć także w
momencie podjęcia pierwszej pracy.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ubezpieczeniaspoleczne/art,6650,ofe-otwarcie-okienka-transferowego.html
Posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
Zgodnie z projektem świadczenie ma wzrosnąć do poziomu płacy minimalnej od
2016 r. Protestujących w Sejmie od dwóch tygodni rodziców ta propozycja nie
zadowala. Domagają się podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego do poziomu
płacy minimalnej już w tym roku (w 2014 r. wynosi ona 1680 zł brutto, czyli 1237 zł
netto). Protestujący przyszli we wtorek na posiedzenie Komisji. Protestujący
oświadczyli, że nie zgodzą się na zaproponowane w projekcie zapisy, które
wprowadzają m.in. podwyżki bez gwarancji waloryzacji.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114877,15690344,Pierwsze_czytanie_pr
ojektu_ws__swiadczen___1_kwietnia.html
Podpisanie Porozumienia MIiR o współpracy z ARP S.A.
W dniu 1 kwietnia 2014 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i
Rozwoju, Zbigniew Klepacki, podpisał, w imieniu premier Elżbiety Bieńkowskiej,
Porozumienie o Współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. regulujące zasady
współpracy przy realizacji koncepcji przekształcenia i restrukturyzacji działalności
spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Sygnatariuszami porozumienia są Minister Skarbu Państwa i spółka Przewozy
Regionalne Sp. z o.o

Koniec strajku w Brzegu
Po 24 dniach strajku okupacyjnego pielęgniarki z Centrum Medycznego w Brzegu
przerwały protest. Zgodziły się na niższą podwyżkę i wróciły do łóżek pacjentów.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5909:koniec
-strajku-w-brzegu&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12
Najpóźniej do końca lipca 2014 r. związki zawodowe i organizacje
pracodawców przekażą rządowi swoje propozycje zmiany funkcjonowania
Komisji Trójstronnej i dialogu społecznego
Według
ekspertów Konfederacji „Lewiatan” pracodawcom i związkom
zawodowych zależy, by ten dokument był gotowy jeszcze przed wakacjami
parlamentarnymi. Prace nad reorganizacją Komisji Trójstronnej to skutek
opuszczenia jej przez związki zawodowe w czerwcu 2013 r. Brak dialogu
przeszkadza zarówno związkowcom, jak i pracodawcom, dlatego liderzy obu stron
zdecydowali w lutym o rozpoczęciu prac nad nową formułą dialogu społecznego.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Forum
Związków Zawodowych informują, że prace ich ekspertów są już na ukończeniu.
http://www.rp.pl/artykul/1098298.html
2 kwietnia 2014 r.
Pismo Forum Związków Zawodowych skierowane do ministrów pracy oraz
finansów w sprawie zmian w prawie podatkowym
W piśmie zawarto propozycje związkowe w sprawie zmian w prawie podatkowym,
przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta RP oraz Związek Dużych Rodzin
”Trzy Plus”.
http://www.fzz.org.pl/zalacznik/593_MPiPS.pdf
Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie projektowanych przez
resort pracy zmian w zakresie umów terminowych oraz okresów
wypowiedzenia
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FZZ nawiązało do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wspólnego
stanowiska w tej sprawie trzech reprezentatywnych centrali związkowych z
sierpnia ubr. Wyraziło też nadzieję, że w poszanowaniu zasady dialogu
społecznego, minister weźmie pod uwagę stanowisko związków zawodowych w tej
niezmiernie istotnej społecznie kwestii, dotyczącej już ponad 3 mln. Polaków
zatrudnionych na czas określony.
http://www.fzz.org.pl/zalacznik/592_MPiPS.pdf
Kosiniak-Kamysz: Odebranie świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom
dorosłych osób niepełnosprawnych było błędem
Posłowie debatują na temat zasiłków dla opiekunów dorosłych osób
niepełnosprawnych. Są trzy projekty: rządowy przywraca opiekunom świadczenia
odebrane w zeszłym roku, natomiast dwa projekty poselskie SLD i PIS zakładają
likwidację progu dochodowego uprawniającego do zasiłku.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/788188,kosiniak-kamysz-odebranieswiadczen-pielegnacyjnych-opiekunom-doroslych-osob-niepelnosprawnych-bylobledem.html
Oświadczenie Związku Zawodowego Personelu Pokładowego w związku z
publikacjami prasowymi dotyczącymi wysokości wynagrodzeń personelu
pokładowego w PLL LOT S.A.
http://www.opzz.org.pl/-/oswiadczenie-zzpp-w-sprawie-wynagrodzen
Wicepremier Janusz Piechociński o perspektywach rozwoju branży
budowlanej w Polsce
Wpływ rozwoju branży budowlano-inwestycyjnej na polską gospodarkę, inwestycje
oraz rola współpracy samorządów i sektora prywatnego w tym obszarze to główne
tematy kongresu założycielskiego Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego.
Spotkanie, w którym udział wziął wicepremier Janusz Piechociński, odbyło się 2
kwietnia 2014 roku w Ministerstwie Gospodarki.
http://www.mg.gov.pl/node/20445
Wicepremier Janusz Piechociński na Forum Edukacyjnym Energetyki
Jądrowej

Energetyka jądrowa to nie tylko budowa samej elektrowni, ale przede wszystkim
właściwe przygotowanie kadr technicznych niezbędnych dla zapewnienia wiedzy
eksperckiej – powiedział wicepremier Janusz Piechociński podczas I
Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej.
http://www.mg.gov.pl/node/20440
Zbyt duże różnice w okresach wypowiedzenia umów czasowych i
bezterminowych.
Komisja Europejska, po interwencji „Solidarności” w ubiegłym roku, wszczęła
postępowanie przeciwko Polsce za zbyt duże różnice w okresach wypowiedzenia
umów czasowych i bezterminowych.
Obecnie OPZZ wystąpiło do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o
konieczność wprowadzenia zmian w Kodeksie Pracy, właśnie dotyczących
długości okresu wypowiedzenia.
12 marca 2014 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości zakwestionował
stosowanie w polskich umowach o pracę zawieranych na czas określony,
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
http://www.biznes-firma.pl/wiecej-niz-14-dni-wypowiedzenia-w-umowie-na-czasokreslony/26461
3 kwietnia 2014 r.
Pracodawcy chcą zmian wspierających zatrudnienie niepełnosprawnych
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przygotuje swoje
propozycje do nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej. Znajdą się w nim postulaty
zgłaszane podczas dziesięciu regionalnych konferencji. - Obecne przepisy są
niestabilne i mało przejrzyste. Chcemy pozostawić dobre rozwiązania i
zaproponować zmiany, tam gdzie należy ich dokonać - mówi Jan Zając, prezes
POPON.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/788437,pracodawcy-chcazmian-wspierajacych-zatrudnienie-niepelnosprawnych.html
XV Międzynarodowa Konferencja w Brukseli
Przez dwa dni (2-3 kwietnia) 600 przedstawicieli różnych grup społecznych
dyskutowali na temat przyszłości Europy. Zjednoczona Europa musi być oparta na
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silnych fundamentach, w których takie pojęcia jak solidaryzm czy równość
społeczna nabiorą nowego znaczenia.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5914:zwizko
wcy-z-fzz-na-konferencji-w-brukseli&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12
Spotkanie ze słoweńskim ministrem rozwoju gospodarczego i technologii
Modele rozwoju regionalnego oraz plany wykorzystania funduszy europejskich w
latach 2014-2020 były tematem rozmów wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z
Metodem Dragonja, ministrem rozwoju gospodarczego i technologii Republiki
Słowenii.
http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Strony/Spotkanie_ze_slowenskim_
ministrem_3042014.aspx
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego UE
Pracodawca będzie musiał uzasadnić ewentualne zwolnienie pracownika
zatrudnionego na czas określony, a także skonsultować je ze związkami
zawodowymi. Jest to reakcja na skargę NSZZ „Solidarność” skierowaną do Komisji
Europejskiej. Sprawa dotyczy ograniczenia nadużywania umów terminowych,
których Polska jest niechlubnym liderem. Trybunału Sprawiedliwości UE wydał 13
marca 2014 r. orzeczenie, z którego wynika, że dwutygodniowy okres
wypowiedzenia, jaki przysługuje zatrudnionym na czas określony w Polsce,
dyskryminuje ich względem pracujących na stałe.
http://www.solidarnosc.kalisz.pl/?str=12&id=2295
4 kwietnia 2014 r.
Polsce grozi kolejowy paraliż, bo brakuje rąk do pracy
Polsce grozi kolejowy paraliż, bo brakuje rąk do pracy. Mimo wielomiliardowych
inwestycji w zakup taboru nie ma kto go prowadzić.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5915:parbuch-a-pocig-stoi&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12
PAP – Sejm uchwalił w piątek ustawę przywracającą prawo do zasiłków
opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy stracili je w 2013 roku

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Sejm uchwalił w piątek ustawę przywracającą prawo do
zasiłków opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy stracili je w 2013
roku. Ustawa realizuje grudniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów została przygotowana przez rząd w
odpowiedzi na wyrok TK, który zakwestionował część zapisów nowelizacji ustawy
o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie z początkiem 2013 roku.
Uchwalona 4 kwietnia br. ustawa przywraca świadczenia pielęgnacyjne odebrane
opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych na mocy przepisów
znowelizowanej
ustawy
o
świadczeniach
rodzinnych.
http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infop
akiet&dz=kraj&idNewsComp=&filename=&idnews=156045&data=&status=biezace
&_CheckSum=560242255
Projekt zmian w oskładkowaniu umów zleceń
Projekt zmian dotknie przede wszystkim osoby wykonujące pracę na podstawie
kilku umów cywilnoprawnych oraz prowadzących pozarolniczą działalność w
zbiegu ze zleceniem. Partnerzy społeczni w opinii do projektu przedstawiają swoje
obawy, a opinia publiczna odbiera projekt jako działanie w celu podreperowania
budżetu.
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 25
marca 2014 r. został skierowany do I czytania w komisji Polityki Społecznej i
Rodziny. Dotyczy on zmiany oskładkowania umów zlecenia, która zdaniem
ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka- Kamysza może
zapewnić dodatkowe wpływy budżetowe rzędu 650 milionów złotych rocznie.
http://biznes.pl/wiadomosci/analizy/rzad-chce-zmian-w-skladkach-od-umowzlecen,5612885,news-detal.html
7 kwietnia 2014 r.
Sejm uchwalił ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne.
Jest ona odpowiedzią na trwający od ponad dwóch tygodni protest rodziców
niepełnosprawnych dzieci. Według ustawy świadczenie od maja wzrośnie do 1000
zł, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł netto. Docelowo świadczenie
pielęgnacyjne wzrośnie do wysokości odpowiadającej minimalnemu
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wynagrodzeniu za pracę netto prognozowanemu na 2016 r. Minister pracy
zapowiada dalsze zmiany.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8325-sejm-uchwalilustawe-o-swiadczeniach-pielegnacyjnych

konsultacje, w ramach których różne środowiska mogą się odnieść do jego
zapisów. Później zostanie on skierowany do formalnych uzgodnień.
https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Miejskie3T_09042014.a
spx

Spotkanie prawników trzech reprezentatywnych organizacji związkowych
Prawnicy trzech reprezentatywnych central związkowych przygotowali propozycje
założeń do ustawy regulującej powstanie i funkcjonowanie Rady Dialogu
Społecznego oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego i przekazali je
władzom swoich organizacji, które zdecydują o dalszych pracach nad nimi, a także
ustalą ewentualne terminy spotkań w tej sprawie.
Wypracowane przez związkowych prawników rozwiązania regulują m.in.: proces
opiniowania aktów prawych, organizację Rady, określają kompetencje jej
Przewodniczącego, przewidują dwustopniowy system prowadzenia dialogu.
Dotyczą także np. zasad finansowania Rady, organizacji zespołu ekspertów,
systemu promocji działalności gremiów dialogu w Polsce.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5919:zwizko
wi-prawnicy-przekazali-szefom-projekt-zaoe-ws-zmian-w-dialogu&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

8 kwietnia 2014 r.

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
Zagadnienia poruszane przez Zespół dotyczyły: ustalenia planu prac Zespołu na
2014 r., stanu prac nad ustawą o pracy na statkach morskich, informacja
dotycząca emerytur pomostowych, informacja na temat bezpieczeństwa w portach
morskich i zmian w umowach bilateralnych dotyczących unikania podwójnego
opodatkowania.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,439,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-dszeglugi-i-rybolowstwa-morskiego-.html
Ruszył drugi etap prac nad Krajową Polityką Miejską
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) rozpoczęło drugi etap prac nad
Krajową Polityką Miejską (KPM). KPM jest adresowana do wszystkich miast,
niezależnie od ich wielkości i położenia. Koncentruje się na najważniejszych
kwestiach i wyzwaniach dotyczących ich rozwoju. . Obecnie gotowy jest pierwszy,
roboczy projekt Krajowej Polityki Miejskiej. Do czerwca potrwają nieformalne

Podwyższenie wieku emerytalnego - 6 i 7 maja przed TK
Na 6 i 7 maja Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozprawę w sprawie zgodności z
konstytucją nowelizacji ustawy o emeryturach z FUS. Ustawa z maja 2012 r.
wyrównała i podwyższyła wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67. roku życia.
Trybunał ma rozpoznać połączone wnioski złożone w tej sprawie w sierpniu 2012 r.
przez: OPZZ, NSZZ "Solidarność" oraz posłów PiS.
http://www.praca.wnp.pl/podwyzszenie-wieku-emerytalnego-6-i-7-maja-przedtk,222849_1_0_0.html
Związkowcy, czyli klub zabójców
Tytułowym związkowcom chodzi oczywiście o zabijanie gospodarki i
poszczególnych firm, zupełnie jak w historii LOT i Państwowych Portów Lotniczych
(PPL)
Idea połączenia LOT z PPL na pewno nie jest dobrym pomysłem ministra skarbu.
Ratowanie potencjalnego bankruta przez połączenie go z dobrą firmą to błąd.
Oznacza, że minister godzi się z tym, iż ma deficytową firmę, i szuka innej,
zdrowej, która będzie bankruta finansować. Pomijam fakt, że w ubiegłym roku LOT
wyjątkowo miał zysk. Ważne jest bowiem co innego – rząd prezentuje całkowicie
chory pomysł ratowania nierentownych firm rządzonych przez związkowców.
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/775566,1100172-Zwiazkowcy--czyli-klubzabojcow.html
Konferencja: Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej.
Konferencja pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
wprowadzająca do VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
http://www.wnp.pl/konferencje/2190.html
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Oświadczenie Związku Zawodowego Górników w Polsce w sprawie wypłat
wynagrodzeń w Kompanii Węglowej S.A.
W dniu 8 kwietnia 2014 r. w Katowicach przedstawiciele Związku Zawodowego
Górników w Polsce oświadczyli, że w zależności od stanowiska Zarządu Kompanii
Węglowej SA w sprawie bieżących wynagrodzeń dla pracowników, podejmą
odpowiednie decyzje w tej sprawie. Z informacji medialnych (wnp.pl) wynika, że w
Kompanii może zabraknąć pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Między
innymi temu problemowi będzie poświęcone to spotkanie. Związkowcy chcą
wiedzieć, na ile prawdopodobne jest to, że może zabraknąć na wypłatę
wynagrodzeń w terminie. Związkowcy zwrócili uwagę na zbyt długi proces
wyłaniania nowego Zarządu Kompanii. Według informacji władz Spółki nowy
Zarząd KW SA powinien być znany do końca kwietnia br.
http://www.zzg.org.pl/?site=1&page=1&contentid=1294
Rewolucja spokojnej starości. MPiPS chce ulżyć samorządom
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce ulżyć samorządom, które coraz
więcej dokładają do domów pomocy społecznej (DPS). Resort proponuje, aby
senior, który ma znaczny majątek, np. lokaty albo nieruchomości, pokrywał opłatę
nie tylko ze swojej emerytury lub renty, ale również z tych zasobów
http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/rewolucja-spokojnej-staroscimpips-chce-ulzyc-samorzadom,58634.html
Wspólny front pracodawców w sprawie umów terminowych
Przedsiębiorcy chcą, by umowy na czas określony zawierane z jedną firmą nie
mogły łącznie obejmować więcej niż cztery łata. To jedna z propozycji
uzgodnionych przez ekspertów organizacji pracodawców wchodzących w skład
komisji trójstronnej, która zajmuje się nowymi zasadami zawierania i
rozwiązywania umów terminowych. Po podpisaniu przez szefów poszczególnych
organizacji proponowanych zmian w kodeksie pracy zostaną one przekazane
stronie rządowej.
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=478831
Więcej ofert pracy, mniej klientów w pośredniakach

Sytuacja na rynku pracy poprawia się z miesiąca na miesiąc. Według szacunków
resortu pracy w marcu stopa bezrobocia wyniosła 13,6 proc. To o 0,3 pkt proc.
mniej niż w poprzednim miesiącu.
http://archiwum.rp.pl/artykul/1238491-Wiecej-ofert-pracy-mniej-klientow-wposredniakach.html
Bezrobocie spada
13,6 proc. wyniosła stopa bezrobocia w Polsce w marcu - wynika z wyliczeń
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To trzeci kolejny miesiąc, kiedy spada
liczba osób bez stałego zatrudnienia.
Stopa bezrobocia w marcu tego roku wyniosła 13,6 proc. Oznacza to spadek w
porównaniu z lutym, kiedy bezrobocie wyniosło 13,9 proc. Natomiast jeszcze
miesiąc wcześniej, w styczniu wskaźnik ten zatrzymał się na 14,0 proc.
W marcu pracodawcy zgłosili do urzędów 107 tys. miejsc pracy i aktywizacji
zawodowej, czyli o ponad 18 tys. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej ofert przybyło
w województwie opolskim oraz w województwie podkarpackim.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8346-bezrobociespada/
9 kwietnia 2014 r.
707 firm wprowadziło elastyczny czas pracy
Elastyczny czas pracy wprowadziło do końca marca tego roku 707 firm poinformował resort pracy, powołując się na dane Państwowej Inspekcji Pracy. Z
nowych rozwiązań najczęściej korzystają przedsiębiorcy z Katowic, Rzeszowa,
Krakowa i Olsztyna.
http://wyborcza.pl/1,91446,15766774,MPiPS__707_firm_wprowadzilo_elastyczny_
czas_pracy.html
Młodym będzie łatwiej o pracę
Rząd przygotował pomoc dla osób przed 35. rokiem życia niemających
zatrudnienia. W tym wieku jest aż połowa zarejestrowanych bezrobotnych.
Senat zajmie się dzisiaj ustawą mającą zmienić sposób funkcjonowania urzędów
pracy. Jeśli nie zgłosi poprawek, zacznie ona obowiązywać od początku maja.
Przewiduje m. in. specjalną pomoc dla młodych.
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http://www.rp.pl/artykul/10,1100759-Mlodym-bedzie-latwiej-o-prace.html
Zasiłki jak płaca minimalna. Senat zmienia sejmową ustawę
Senat przyjął w czwartek poprawki do ustawy o świadczeniach dla osób
opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi. Sejmowa nowelizacja ustawy o
świadczeniach rodzinnych podwyższa świadczenia pielęgnacyjne - od maja do
1000 zł, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł netto. Nowelizacja jest
odpowiedzią na protest rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy przez ponad
dwa tygodnie okupowali Sejm.
http://wyborcza.pl/1,75248,15777851,Zasilki_jak_placa_minimalna__Senat_zmieni
a_sejmowa.html?utm_source=agora&utm_medium=email&utm_campaign=GW_wi
eczorny_281113#ixzz2yYJEFgl6
Przewodniczący NSZZ “Solidarność” wystosował Apel do Senatorów RP w
sprawie
świadczeń
pielęgnacyjnych
dla
opiekunów
dzieci
niepełnosprawnych.
W Apelu można przeczytać, że przyjęcie przez senacką komisję polityki społecznej
i rodziny poprawki dotyczącej waloryzacji świadczeń pielęgnacyjnych dla
opiekunów dzieci niepełnosprawnych, która wiąże ze wzrostem płacy minimalnej jednocześnie niweczy wieloletni dorobek związków zawodowych, organizacji
pracodawców i kolejnych rządów rozmontowując system płacy minimalnej.
http://www.solidarnosc.org.pl/mazowsze/#a2
X Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego dla Jednostek
Samorządu Terytorialnego
Na konferencji, która odbyła się w dniach 9-10 kwietnia br. Omawiano m.in. nowe
rozwiązania opracowywane przez BGK na potrzeby samorządów, dzięki którym
będzie można realizować ważne społecznie przedsięwzięcia inwestycyjne w
obszarze infrastruktury komunalnej i budownictwa czynszowego. Znaczna część
funduszy unijnych na lata 2014-2020 będzie wdrażana na poziomie regionalnym.
Regiony będą zarządzać większą niż obecnie pulą europejskich środków.
http://www.bgk.com.pl/konferencja-dla-JST/podsumowanie-konferencji-3
10 kwietnia 2014 r.

Nowelizacja o promocji zatrudnienia przeszła przez Senat
Senat nie wniósł żadnych poprawek do nowelizacji, która ma usprawnić działanie
urzędów pracy.
Część przyjętych w połowie marca przez Sejm zmian w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma zacząć funkcjonować już od połowy
roku. Dlatego senackie komisje zaproponowały, aby do ustawy nie wprowadzać
poprawek. Podczas debaty senatorowie tłumaczyli, że pilny tryb prac nad
zmianami pozwoli na jak najszybsze aplikowanie o unijne pieniądze na wsparcie
dla młodych osób, szukających pracy.
http://www.praca.wnp.pl/nowelizacja-o-promocji-zatrudnienia-przeszla-przezsenat,223182_1_0_0.html
Wrócił problem z zaległym urlopem na żądanie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje właśnie nad projektem założeń do
nowelizacji kodeksu pracy, a Państwowa Inspekcja Pracy, wykorzystując ten
moment, znowu postuluje zmianę zasad wykorzystania zaległego urlopu na
żądanie
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=479053#
Debata trójstronna w RDC
Przedstawiciele trzech central związkowych dyskutowali wczoraj w RDC
o zeszłotygodniowej euromanifestacji zorganizowanej w Brukseli przez Europejską
Konfederację Związków Zawodowych, proteście Związku Nauczycielska Polskiego,
zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego i emerytalnych
dylematach Polaków.
http://www.rdc.pl/wp-content/uploads/2014/04/Wieczorne-Polakow-Rozmowy-9-042014-Klosinski-Szumlewicz-Owczarski.mp3P
VIII Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego
Rola i perspektywy wykorzystania węgla brunatnego w zapewnieniu
bezpieczeństwa energetycznego Polsce to główny temat VIII Międzynarodowego
Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego. W kongresie udział wziął wiceminister
gospodarki Jerzy Pietrewicz.
W Ministerstwie Gospodarki trwają pracę nad aktualizacją Polityki energetycznej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona 6

KWIECIEŃ
1/2014

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO
VIII Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego pod hasłem „Węgiel
Brunatny - szanse i zagrożenia” został zorganizowany przez PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A wraz z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa w Bełchatowie. W kongresie udział wzięli
przedstawiciele środowisk górniczego, energetycznego i naukowego.
http://www.mg.gov.pl/node/20492

Stanowisko organizacji pracodawców w sprawie umów terminowych
Organizacje pracodawców wypracowały wspólne propozycje zmian w zakresie
umów terminowych. Stanowisko jest odpowiedzią na propozycje związków
zawodowych z lipca 2013 r.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1480,pracodawcy-tez-chca-zmian-wterminowych-umowach-o-prace.html

Program Rozwoju Przedsiębiorstw przyjęty przez Radę Ministrów
System wsparcia dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym
uwzględnieniem sektora MSP oraz kompleksowy katalog instrumentów pomocy na
każdym etapie rozwoju firmy to główne elementy Programu Rozwoju
Przedsiębiorstw do 2020 roku (PRP), przygotowanego w Ministerstwie Gospodarki.
Rada Ministrów przyjęła dokument 8 kwietnia 2014 r.
http://www.mg.gov.pl/node/20481

12 kwietnia 2014 r.
Debata Trójstronna w TVP info z udziałem przedstawicieli FZZ, NSZZ „S”,
ZRP oraz Pracodawców RP nt. wyroku sędziów Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości w Strasburgu.
Sędziowie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu orzekli, że
prawo polskie dyskryminuje pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy
terminowe. Ich zdaniem pracodawcy nie mogą różnie traktować pracowników,
(którzy de facto wykonują tę samą pracę) ze względu na rodzaj podpisanej umowy.
Teraz pracownicy zatrudnieni w Polsce na czas określony mają mniej przywilejów
niż pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy na czas nieokreślony.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5930:debata
-trojstronna-z-fzz-w-tvp-info&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Zarząd Kompanii Węglowej SA w Katowicach poinformował, że zgodnie z
planem rozpoczęto przelewanie pieniędzy dla pracowników
Dzięki środkom z tytułu sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice KW SA mogła
wypłacić wynagrodzenia.
Jednak pracownicy i związkowcy obawiają się, że za parę miesięcy może być
równie dramatycznie i może dojść do demontażu Kompanii poprzez sprzedaż
kolejnych aktywów. Według Związku Zawodowego Górników w Polsce pozostaje
także pytanie: co będzie dalej z Kompanią Węglową i związek wskazuje, że na to
pytanie będzie musiał odpowiedzieć nowy Zarząd Kompanii Węglowej.
http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,15773080,Kompania_Weglowa_znalazl
a_350_mln_zl__Gornicy_dostana.html

14 kwietnia 2014 r.
Posiedzenie Zespołu TK ds. ubezpieczeń społecznych
Dyskutowano o działalności Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz kwestii
oskładkowania umów zleceń.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,441,posiedzenie-zespolu-ds-ubezpieczenspolecznych-trojstronnej-komisji-do-spraw-spoleczno-gospodarczych.html

11 kwietnia 2014 r.
Powstanie zespół dotyczący cyberbezpieczeństwa Polski w ramach Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.
Celem zespołu dotyczącego cyberbezpieczeństwa Polski będzie koordynacja
działań poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.
http://it.wnp.pl/szef-mac-powstanie-zespol-dot-cyberbezpieczenstwapolski,223203_1_0_0.html
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