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WRZESIEŃ
1 września 2014 r.
Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ w liście do Ministerstwa
Edukacji Narodowej domaga się 9-procentowej podwyżki dla nauczycieli,
obowiązującej od początku 2015 roku
Na początku września br. do szkół mają trafiać ankiety sondażowe, w których
nauczyciele będą mogli określić ewentualne formy protestu. Natomiast 9 września
br. związkowcy mają się spotkać z Minister Edukacji Narodowej. Nauczycielska
"Solidarność" planuje rozmawiać o projekcie nowelizacji ustawy o systemie
oświaty. Ze względu jej zakres i fakt, że zmiany mają dotyczyć również Karty
Nauczyciela, związkowcy domagają się trybu negocjacyjnego w tej sprawie.
http://biznes.pl/magazyny/edukacja/oswiata/podwyzka-albo-strajk,5654885,magazyndetal.html

OPZZ ponownie wnosi o podwyżkę płacy minimalnej
Chociaż rząd już kilka miesięcy temu ogłosił zakończenie negocjacji w sprawie
wysokości płacy minimalnej w 2015 roku, to w rzeczywistości prace w tej sprawie
jeszcze się nie zakończyły.
Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Trójstronna
Komisja nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku
następnym, Rada Ministrów ustala jego wysokość, w drodze rozporządzenia, w
terminie do dnia 15 września każdego roku.
W związku z tym, że zbliża się termin publikacji rozporządzenia, a rząd nie podjął
jeszcze ostatecznej decyzji, ile będzie wynosiła płaca minimalna w 2015 roku,
Franciszek Bobrowski, wiceprzewodniczący OPZZ skierował do ministra pracy i
polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza poniższe pismo, w którym
ponownie domagamy się realizacji naszego postulatu, aby minimalne
wynagrodzenie wzrosło do poziomu co najmniej 1797 zł.
http://www.opzz.org.pl/-/opzz-ponownie-wnosi-o-podwyzke-placyminimalnej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INST
ANCE_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3D
view%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column2%26p_p_col_count%3D1

Rząd przygotowuje podział Kompanii Węglowej?
Międzyresortowy zespół do spraw sanacji górnictwa węgla kamiennego układa
puzzle dla sektora, który w pierwszym półroczu miał 772 mln zł starty netto, a na
samej sprzedaży węgla stracił 1 mld zł. Jak się dowiedział "Puls Biznesu",
największe poparcie ma scenariusz, w którym rewolucja obejmie i sektor węglowy i
część sektora finansowego i energetykę. Osią rewolucji w węglu ma być podział
Kompanii Węglowej, największej firmy górniczej w kraju. M.in. rządowy pomysł
zakłada przekazanie czterech kopalni do Węglokoksu, który dotychczas zajmował
się wyłącznie eksportem węgla. Drugi etap to przeprowadzenie rewolucji w Banku
Gospodarstwa Krajowego i Polskich Inwestycjach Rozwojowych. Jeden ze
scenariuszy przewiduje, że obie te instytucje pożyczą Węglokoksowi pieniądze na
przejęcie tych kopalni. Jest projekt, by pozostałe dziesięć kopalni rozdzielić i
przyłączyć do dwóch dużych grup energetycznych: PGE oraz połączonych
Tauronu, Enei i Energi.
http://www.wnp.pl/wiadomosci/232845.html

RPO zaskarżyła reformę emerytalną do TK
W nowej ustawie odwrócono porządek rzeczy, to obywatel musiał wziąć na siebie
obowiązek złożenia oświadczenia o pozostaniu w OFE - argumentowała złożenie
wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena
Lipowicz. W dokumencie, RPO podkreśla możliwą niekonstytucyjność
wprowadzonych zmian w systemie emerytalnym.
http://biznes.onet.pl/wideo/rpo-zaskarzyla-reforme-emerytalna-do-tk,153507,w.html

Tauron systematycznie zmniejsza zatrudnienie
W 2013 r. i w pierwszym półroczu 2014 r. do programu dobrowolnych odejść
(PDO) w grupie kapitałowej Tauron przystąpiły 522 osoby. W tym okresie
rozwiązano umowę o pracę z 994 osobami.
http://energetyka.wnp.pl/tauron-systematycznie-zmniejszazatrudnienie,233015_1_0_0.html

Wielkie firmy ruszają ze zwolnieniami. Także w Polsce
Nie kilkadziesiąt, nie kilkaset, lecz tysiące osób zatrudnionych w tych firmach
stracą pracę jeszcze w tym roku. Zwolnienia nie omijają też firm działających w
Polsce.
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Barclays, Microsoft, Intel, HP, ale także polskie firmy, w tym Poczta Polska, Żywiec
czy LOT szykują się do cięć zatrudnienia
http://praca.wnp.pl/wielkie-firmy-ruszaja-ze-zwolnieniami-takze-wpolsce,232970_1_0_0.html

Ziętek, Sierpień 80: w KW zmienili elementy programu naprawczego bez
naszej wiedzy
Oczekujemy poważnych rozmów na temat programu naprawczego Kompanii
Węglowej - mówi dla portalu wnp.pl Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.
http://gornictwo.wnp.pl/zietek-sierpien-80-w-kw-zmienili-elementy-programu-naprawczegobez-naszej-wiedzy,233203_1_0_0.html

2 września 2014 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i
izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy
o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez
ministra finansów. Wzmocnienie organizacyjne, podniesienie sprawności działania
oraz zwiększenie elastyczności w wykorzystywaniu zasobów kadrowych Służby
Celnej i administracji podatkowej (urzędów i izb skarbowych) – to podstawowe cele
projektowanych zmian ustawowych.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-osluzbie-celnej-ustawy-o-urzedach-i-izbach.html

3 września 2014 r.
Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok
Rząd przyjął w środę wstępnie projekt budżetu na 2015 rok - poinformowała PAP
rzeczniczka resortu finansów Wiesława Dróżdż. MF planowało deficyt w wysokości
46 mld 80 mln zł, dochody na poziomie 297 mld 252 mln zł 925 tys. zł, a wydatki 343 mld 332 mln 925 tys. zł
http://finanse.wnp.pl/rzad-przyjal-wstepnie-projekt-budzetu-na-2015rok,233209_1_0_0.html

Piechociński: zakładany wzrost PKB - powodem do dumy
Wicepremier Janusz Piechociński ocenił w środę, że zakładany w projekcie
przyszłorocznego budżetu wzrost polskiego PKB o 3,4 proc. to powód do dumy i
satysfakcji. Podkreślił, że rząd przyjął takie założenie, mimo rozmaitych niepokojów
w Europie i jej otoczeniu.
http://finanse.wnp.pl/piechocinski-zakladany-wzrost-pkb-powodem-dodumy,233217_1_0_0.html

List otwarty związków zawodowych działających w Soda Polska Ciech SA
Organizacje Związków Zawodowych działających w Soda Polska Ciech SA
opublikowały list otwarty, w którym przedstawiają ciężką sytuację Spółki.
Pracownicy zwracają uwagę na złą atmosferę jaka panuje wśród załogi w związku
z podejmowanymi przez obecny Zarząd spółki działaniami. Chodzi o
restrukturyzację w Grupie Kapitałowej, która polega głównie na obniżaniu
zatrudnienia i kosztów pracy.
http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/5726/57/c/list-otwarty-zwiazkow-zawodowychdzialajacych-w-soda-polska-ciech-sa.html

Węgiel w energetyce był, jest i będzie
W projekcie "Polityki energetycznej Polski do roku 2050", przedstawionej w
sierpniu br. przez Ministerstwo Gospodarki zapisano, że węgiel kamienny i
brunatny nadal będzie odgrywał bardzo ważną rolę w polskiej energetyce.
http://energetyka.wnp.pl/wegiel-w-energetyce-byl-jest-i-bedzie,233186_1_0_0.html

Resort nauki zmienia system finansowania jednostek naukowych
Resort nauki zmienia sposób finansowania jednostek naukowych. Już od 2015
roku pieniądze przyznawane im z budżetu państwa będą uzależnione głównie od
jakości prowadzonych badań i przyznanej im kategorii naukowej.
http://finanse.wnp.pl/resort-nauki-zmienia-system-finansowania-jednosteknaukowych,233198_1_0_0.html

Wiceszef MON: będziemy polonizować zagraniczny sprzęt dla armii
O konsolidacji polskiej zbrojeniówki i przyszłości Polskiego Holdingu Obronnego
rozmawialiśmy podczas XXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w
Kielcach z Czesławem Mroczkiem, wiceministrem obrony narodowej.
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http://hutnictwo.wnp.pl/wiceszef-mon-bedziemy-polonizowac-zagraniczny-sprzet-dlaarmii,233210_1_0_0.html

Kodeks pracy umożliwia zwalnianie chorych
Kodeks pracy z jednej strony zabrania dyskryminacji, a z drugiej umożliwia
rozwiązanie umowy z pracownikiem ze względu na jego stan zdrowia. Budzi to
wątpliwości konstytucyjne.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/819613,kodeks-pracy-umozliwia-zwalnianiechorych.html

Polski przewoźnik na plusie
Polskie Linie Lotnicze LOT konsekwentnie poprawiają sytuację finansową i po 8
miesiącach bieżącego roku osiągnęły dodatni wynik z działalności podstawowej.
LOT dąży do osiągnięcia trwałej rentowności. W końcu sierpnia przekroczył próg
rentowności. Oznacza to, że po latach strat zarabia na działalności podstawowej,
czyli na lataniu.
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706254,1138115-Polski-przewoznik-na-plusie.html

Gawlik, MSP: bliżej decyzji o budowie elektrowni jądrowej
Umowa PGE z Tauronem, Eneą i KGHM ws. objęcia udziałów w spółce celowej
zwiększa szanse budowy w Polsce elektrowni jądrowej - mówi wnp.pl Zdzisław
Gawlik, wiceminister Skarbu Państwa.
http://energetyka.wnp.pl/gawlik-msp-blizej-decyzji-o-budowie-elektrownijadrowej,233243_1_0_0.html

4 września 2014 r.
BCC: pozapłacowe koszty pracy tłumią przedsiębiorczość
Najważniejsza przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającą
ze stosowania prawa pracy to wysokość pozapłacowych kosztów pracy. Uważa tak
87 proc. przedsiębiorców - wynika z badania przeprowadzonego przez GfK Polonia
na zlecenie Business Centre Club.
http://praca.wnp.pl/bcc-pozaplacowe-koszty-pracy-tlumiaprzedsiebiorczosc,233277_1_0_0.html

5 września 2014 r.
Związkowa rewolucja. Resort pracy szykuje duże zmiany
Związki zawodowe będą mogły tworzyć Jaki procent pracowników należy do związków
zawodowych
osoby samozatrudnione i na umowach
cywilnych - resort pracy przygotowuje
założenia takich przepisów. Projekt
nowych przepisów to efekt skargi
"Solidarności" do Komitetu Wolności
Związkowej działającego przy MOP.
Przedstawiciele MOP zwrócili się do polskich władz o zmianę przepisów. Obecne
związki mogą tworzyć tylko etatowcy.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16587275,Zwiazkowa_rewolucja__Resort_pracy_szyk
uje_duze_zmiany.html#ixzz3CQyk5Eoo

Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
Porządek obrad dotyczył waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2015 r. –
projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 sierpnia 2014 r. wraz z
uzasadnieniem.
Zmianę zasad waloryzacji zapowiedział w Sejmie w dniu 27 sierpnia 2014 r. Pan
Premier Donald Tusk. Projekt ustawy realizującej tę zapowiedź przygotowało
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Zaproponowano jednorazową modyfikację obecnie funkcjonujących zasad
waloryzacji emerytur i rent.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,466,posiedzenie-zespolu-ds-ubezpieczenspolecznych-trojstronnej-komisji-do-spraw-spoleczno-gospodarczych.html

Tysiąc firm z elastycznym czasem pracy
Przez rok elastyczny czas pracy wprowadziło 1079 firm. To głównie duże
przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 osób (403). Nieco mniej było
średnich firm zatrudniających do 49 pracowników (305), oraz tych największych,
powyżej 250 pracowników (179). Elastyczny czas wprowadziły także 192
najmniejsze firmy (zatrudniające do 9 osób).
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http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,6878,tysiac-firm-z-elastycznym-czasem-pracy.html

Lewiatan o zmianach w ustawie o KRS
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt założeń projektu ustawy o
zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.
Komentarz Bartosza Wyżykowskiego, radcy prawnego, eksperta Konfederacji
Lewiatan
Większość zaproponowanych zmian należy ocenić pozytywnie. Mają one na celu
uporządkowanie rejestru i zwiększenie wiarygodności i rzetelności ujawnianych w
nim danych.
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/lewiatan_o_zmianach_w_ustawie_
o_krs

W. Kosiniak-Kamysz: system emerytalny wymaga zmian
Sejm pracuje nad ustawą, która ma zapobiec niepłaceniu przez pracodawców
składek z umów-zleceń. W planach rządu jest także zwiększenie udziału umów o
pracę, m.in. przez zmiany w prawie zamówień publicznych. Po ograniczeniu roli
OFE rząd szuka dodatkowych wpływów do państwowego systemu emerytalnego,
który w 2015 r. zanotuje deficyt w wysokości od 61 mld zł do blisko 75 mld zł.
http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/,62649.html

Ponad 12 mld zł w przyszłorocznym budżecie Funduszu Pracy
W planie finansowym Funduszu Pracy zaplanowano na 2015 r. wydatki na
poziomie 12,1 mld zł. Z tego rząd chce przeznaczyć 5,6 mld zł na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu. W tej puli najwięcej pójdzie na stypendia stażowe 1,45 mld zł i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz
refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy - 1,16 mld zł.
http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/,62634.html

8 września 2014 r.
Posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
W dniu 8 września 2014 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Porządek obrad obejmował dyskusję dotyczącą, przesłanego do konsultacji
społecznych, projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
Spotkanie odbyło się z udziałem strony pracodawców Zespołu i strony rządowej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,468,posiedzenie-zespolu-problemowego-tk-dspolityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji dialogu społecznego w Polsce. W
spotkaniu uczestniczyli: Pan Jacek Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej, Pan Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Gospodarki a także przedstawiciele 10 biur wojewódzkich komisji
dialogu społecznego (WKDS).
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,467,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsrozwoju-dialogu-spolecznego-trojstronnej-komisji-do-spraw-spoleczno-gospodarczych.html

MIR chce rezerwy w budżecie na drogi lokalne
MIR chce, by w 2016 r. i latach kolejnych w budżecie państwa była rezerwa na
budowę i remont dróg lokalnych, nie niższa niż 900 mln zł. Ogólnopolską Izbę
Gospodarczą Drogownictwa niepokoi jednak to, że środki z rezerwy budżetowej
będą zależne od stanu budżetu.
http://budownictwo.wnp.pl/mir-chce-rezerwy-w-budzecie-na-drogilokalne,233461_1_0_0.html

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców
Ministerstwo Gospodarki przygotowuje kolejne zmiany w prawie, które mają ułatwić
życie przedsiębiorcom. Projekty założeń nowego Prawa działalności gospodarczej,
ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych i noweli Kodeksu pracy trafiły
właśnie do wykazu prac rządu.
http://finanse.wnp.pl/resort-gospodarki-szykuje-pakiet-kolejnych-ulatwien-dlaprzedsiebiorcow,233462_1_0_0.html

Więcej pieniędzy w budżecie NFZ na 2015 rok. Zadowolonych brak
Byliśmy zapewniani, że zapowiadany tzw. pakiet kolejkowy znajdzie
odzwierciedlenie w finansach NFZ na 2015 rok, ale niestety tak się nie stało.
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Zastanawiam się z jakich pieniędzy i w jaki sposób ten pakiet będzie realizowany mówi portalowi rynekzdrowia.pl Tomasz Latos.
http://finanse.wnp.pl/wiecej-pieniedzy-w-budzecie-nfz-na-2015-rok-zadowolonychbrak,233465_1_0_0.html

Przywrócić dynamikę w sferze budżetowej – NSZZ „S” zwraca się do
premiera
Szef „Solidarności” Piotr Duda zwrócił się do premiera Donalda Tuska z prośbą o
podjęcie dwustronnych rozmów ws. polityki płacowej rządu wobec pracowników
państwowej sfery budżetowej.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9129-przywrocic-dynamikew-sferze-budzetowej-s-zwraca-sie-do-premiera

Szykuje się odchudzanie archiwów pracowniczych
Pracodawcy będą przechowywali tylko wybrane dokumenty przez 50 lat. Wciąż
jednak wszystko na papierze.
Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki
Społecznej szykuje zmiany, na których skorzysta ponad 800 tys. polskich firm
zatrudniających choćby jednego pracownika.
http://prawo.rp.pl/artykul/2,1139165-W-archiwach-pracowniczych-beda-przechowywaneprzez-50-lat-wybrane-dokumenty.html

Jak ratować systemy emerytalne
Zwiększanie legalnego zatrudniania – to jeden z priorytetów
systemu emerytalnego.

dla polskiego

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,6881,sierpien-siodmy-miesiac-spadku-bezrobocia.html

Kosiniak-Kamysz: Kończy się era pracodawcy. Firmy będą zatrudniać
pracowników 50+
Zbliża się epoka rynku pracownika, odchodzi era pracodawcy. Firmy muszą
patrzeć w stronę osób starszych, one będą stanowić największą bazę
zatrudnieniową. Jak to robić, mówi minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/820512,kosiniak-kamysz-konczy-sieera-pracodawcy-firmy-beda-zatrudniac-pracownikow-50.html

Polska największym energetycznym placem budowy w UE
Polska bezwzględnie stała się największym energetycznym placem budowy w
Europie. Wystartowaliśmy z programem inwestycyjnym dość późno, ale
szczęśliwie on jest realizowany - mówi wnp.pl Mariusz Marciniak, dyrektor Doosan
na Europę środkowo-wschodnią. W Polsce rozpoczęły się budowy kilku bloków
energetycznych, wkrótce ma rozpocząć się realizacja kolejnych jednostek. Czy
polska jest liderem rozwoju energetyki konwencjonalnej w UE?
http://energetyka.wnp.pl/polska-najwiekszym-energetycznym-placem-budowy-wue,233014_1_0_0.html

Będzie 6-dniowy tydzień pracy?
W Sejmie trwają prace nad zmianą przepisów Kodeksu pracy, dzięki którym za
pracę w soboty, lub inny dzień wolny, pracownicy będą mogli otrzymywać
dodatkowe wynagrodzenie.

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706205,1138632-Jak-ratowac-systemy-emerytalne.html

http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/bedzie-6-dniowy-tydzien-pracy,21421.html

Sierpień: siódmy miesiąc spadku bezrobocia
W sierpniu liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 24 tys. - wynika
z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To już siódmy z rzędu
miesiąc spadku bezrobocia. Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy
zmalała w tym czasie o 405 tys.
W urzędach pracy na koniec sierpnia zarejestrowanych było 1 855 tys. osób. To o
24 tys. mniej niż w lipcu. - Tak duży spadek bezrobocia w sierpniu po raz ostatni
miał miejsce 7 lat temu, w 2007 roku, jeszcze przed wybuchem kryzysu - mówi
Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister pracy i polityki społecznej.

Kosiniak-Kamysz: propozycje zmian ws. umów na czas określony we
wrześniu
Propozycje zmian dotyczące umów na czas określony będą gotowe we wrześniu,
rząd powinien je przyjąć w czwartym kwartale roku - powiedział minister pracy
Władysław Kosiniak-Kamysz. Resort chce, by maksymalny czas trwania umów
terminowych wynosił 36 miesięcy.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/kosiniak-kamysz-propozycje-zmian-ws-umow-na-czasokreslony-we-wrzesniu,21423.html
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W pałacu prezydenckim o zmianach w prawie pracy.
5 września br. w Pałacu Prezydenckim, z inicjatywy Sekretarza Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Pana Olgierda Dziekońskiego, odbyło się kolejne spotkanie
dotyczące „zmian prawa pracy korzystnych dla rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw, a także pracowników takich podmiotów gospodarczych".
http://www.opzz.org.pl/-/w-palacu-prezydenckim-o-zmianach-w-prawie-pracy?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_bkc
ROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p
_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column-2%26p_p_col_count%3D1

9 września 2014 r.
Posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy
Przestrzeganie przepisów o czasie pracy to główny temat kolejnego posiedzenia
sejmowej Rady Ochrony Pracy.
Zgodnie z danymi Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. inspektorzy pracy
przeprowadzili 1 375 kontroli dotyczących czasu pracy w zakładach z różnych
branż. Działania kontrolne objęły łącznie 1 356 pracodawców zatrudniających
razem ponad 189 tys. pracowników. Kontrolowano np. takie kwestie jak
zapewnienie pracownikom odpowiedniego odpoczynku tygodniowego i dobowego,
rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych. Sprawdzono też, czy
ewidencja czasu pracy jest prowadzono prawidłowo.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=B4634C368DE79820C1257
D4D002A671A

Piechociński: nie będzie podziału MIR
Do końca obecnej kadencji nie będzie podziału Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju (MIR) na resort infrastruktury oraz resort rozwoju regionalnego powiedział prezes PSL Janusz Piechociński po zakończeniu poniedziałkowego
spotkania koalicyjnego.
http://finanse.wnp.pl/piechocinski-nie-bedzie-podzialu-mir,233535_1_0_0.html

Powołanie nowego rządu najpóźniej 25 września
Najpóźniej 25 września poznamy skład nowego rządu - wynika z zapowiedzi
polityków i kalendarza wyznaczonego zapisami konstytucji. Prezydent Bronisław

Komorowski ma przyjąć dymisję premiera Donalda Tuska w czwartek; od tego
czasu ma dwa tygodnie na powołanie nowego gabinetu.
http://www.wnp.pl/wiadomosci/powolanie-nowego-rzadu-najpozniej-25wrzesnia,233547.html

Rząd zmienia prawo: Umowy na czas określony krótsze, ale z dłuższym
okresem wypowiedzenia
Zmiany są konieczne, bo unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że
dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jaki przysługuje zatrudnionym terminowo w
Polsce, dyskryminuje ich. Zmiany wymusza także Komisja Europejska, która po
skardze NSZZ "Solidarność" zakwestionowała obowiązujące u nas zasady.
Prawie 3,5 mln zatrudnionych na kontraktach terminowych zyska stabilniejsze
warunki pracy. Umowy na czas określony będą krótsze, a okres ich wypowiedzenia
- dłuższy. W dodatku wymówienia trzeba będzie uzasadnić. Rząd chce zrównać
uprawnienia przysługujące osobom zatrudnionym terminowo i pracującym na stałe.
Związki zawodowe czekają na szczegóły propozycji, a pracodawcy ostrzegają
przed zbyt radykalnymi zmianami.
http://praca.interia.pl/news-rzad-zmienia-prawo-umowy-na-czas-okreslony-krotsze-ale-zdlu,nId,1497214#iwa_item=1&iwa_img=1&iwa_hash=26779&iwa_block=business

Pomoc dla zadłużonych firm
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedłożony
przez ministra sprawiedliwości.
Zapewnienie przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej możliwości skutecznej
restrukturyzacji, przy zachowaniu ochrony praw wierzycieli – to podstawowe
zadanie nowej ustawy restrukturyzacyjnej. Z kolei uproszczenie i przyspieszenie
procedury upadłościowej jest głównym celem nowelizacji ustawy Prawo
upadłościowe i naprawcze. Zmiany w prawie upadłościowym premier obiecał w
tzw. II exposé.
Przyjęty przez rząd projekt nowego prawa restrukturyzacyjnego jest odpowiedzią
na wzrost zainteresowania przedsiębiorców nowoczesnymi narzędziami
restrukturyzacji.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-praworestrukturyzacyjne.html
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Rząd przyjął projekt nowego prawa dla firm w kłopotach
Zapewnienie przedsiębiorstwom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej,
skutecznej restrukturyzacji przy zachowaniu ochrony praw wierzycieli - to cel
przyjętego we wtorek przez rząd projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne
autorstwa resortu sprawiedliwości.
http://finanse.wnp.pl/rzad-przyjal-projekt-nowego-prawa-dla-firm-wklopotach,233577_1_0_0.html

10 września 2014 r.
Zmiany w badaniach lekarskich kłopotliwe dla firm i pracowników
Rz: Ministerstwo Pracy rozesłało do konsultacji projekt zmian w zasadach badania
pracowników. Dlaczego budzi on wątpliwości pracodawców?
http://archiwum.rp.pl/artykul/1253829-Zmiany-w-badaniach-lekarskich-klopotliwe-dla-firm-ipracownikow.html

Trwają konsultacje projektu założeń do nowelizacji ustawy o PPP - opinia
BCC nt. projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym oraz ustawy o finansach publicznych
W związku z przedłożeniem przez Ministerstwo Gospodarki projektu założeń
projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy
o finansach publicznych Business Centre Club przedstawił swoją opinię dotyczącą
projektu. Nowe przepisy mają m.in. ułatwić zawieranie z wybranym wykonawcą
umowy na dłużej niż 4 lata, znieść limity wysokości zabezpieczenia oraz dać
jednostkom samorządu terytorialnego uprawnienia do udzielania wykonawcy
dotacji celowych na realizację inwestycji i usługi związane z wykonaniem umowy
PPP.
http://www.bcc.org.pl/Artykul.242.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7382&tx_ttnew
s[backPid]=3

11 września 2014 r.
Państwowa Inspekcja Pracy policzy związkowców
Państwowa Inspekcja Pracy ma weryfikować liczbę członków związków
zawodowych w firmach - wynika z przygotowywanej przez resort pracy noweli

ustawy o związkach zawodowych, a dowiedział się o tym "Dziennik Gazeta
Prawna".
http://praca.wnp.pl/panstwowa-inspekcja-pracy-policzy-zwiazkowcow,233724_1_0_0.html

Dialog społeczny na poziomie regionalnym
Forum Dialogu Regionalnego i Zespół ds. Formuły Dialogu Regionalnego i
Mediacji opracowały propozycję zmian przepisów ustawy dotyczącej przyszłego
kształtu dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Obecnie trwają konsultacje
społeczne nad projektem.
Forum Dialogu Regionalnego i Zespół ds. Formuły Dialogu Regionalnego i
Mediacji powstały i działają w ramach projektu pn. Centrum Wspierania Dialogu
Regionalnego, realizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
w partnerstwie z Wojewodą Mazowieckim ze środków EFS .
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/stosunki_pracy/1/dialog_spoleczny_na_poziomie_regi
onalnym

Będą zmiany w umowach o pracę
W ciągu najbliższych tygodni projekt zmian dotyczący terminowych umów o pracę
trafi do konsultacji społecznych - zapowiedział w środę minister pracy Władysław
Kosiniak-Kamysz.
http://praca.wnp.pl/beda-zmiany-w-umowach-o-prace,233679_1_0_0.html

Projekt do poprawy
Jeśli Ministerstwo Finansów nie zmieni projektu zwiększenia ulgi na dzieci, to
niemal nikt nie skorzysta z nowych rozwiązań. Projekt różni się od
wcześniejszych zapowiedzi.
http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1140149-Projekt-PIT-zwiekszajacy-ulge-na-dzieci-nalezypoprawic.html

Podsumowanie działań na rzecz przemysłu lekkiego - przyjęte przez
Kierownictwo MG
Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki 9 września 2014 r. przyjęło Sprawozdanie z
realizacji zadań wynikających z „Harmonogramu działań na rzecz sektorów
przemysłu lekkiego 2008-2013” za okres 2008-2013. Dokument ujmuje działania
na rzecz rozwoju sektora tekstylnego, odzieżowego i skórzano-obuwniczego,
podjęte przez izby branżowe, związki pracodawców i pracowników oraz
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administrację rządową. W Sprawozdaniu… omówiono działania zwiększające
aktywności innowacyjną firm, w tym wykorzystanie klastrów i platform
technologicznych. Położono również nacisk na potrzebę stworzenia efektywnego
systemu kształcenia zawodowego, odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku,
oraz aktywizację zawodową osób na rzecz przemysłu lekkiego.
http://www.mg.gov.pl/node/21617

Chemia najbardziej narażona na skutki braku dostaw gazu
Rosjanie grożą, że w przypadku dalszych sankcji gospodarczych mogą
zrewanżować się np. zmniejszając dostawy gazu niektórych krajów Unii
Europejskiej. Gdyby tak się stało i problem dotknąłby Polskę, najbardziej
ucierpiałby przemysł chemiczny.
http://chemia.wnp.pl/chemia-najbardziej-narazona-na-skutki-braku-dostawgazu,233651_1_0_0.html

12 września 2014 r.
Praca dla cudzoziemców
Od początku roku wyraźnie rośnie liczba wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy
cudzoziemców w Polsce. Eksperci przypominają, że legalnie pracę w Polsce może
podjąć tylko część cudzoziemców, w zależności od wydanej wizy oraz charakteru
pobytu. wakacyjnym). Natomiast w przypadku niektórych rodzajów wiz
http://biznes.onet.pl/wideo/praca-dla-cudzoziemcow,153937,w.html

Rząd ogranicza strajki
Ministerstwo Pracy kończy prace nad projektem. Nowa ustawa o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych będzie zapewne gotowa już w przyszłym roku. Znajdzie się w
nim zapis o sądowej kontroli legalności sporu. Oznacza to, że w razie wątpliwości
co do jego przedmiotu strony będą mogły wystąpić o zbadanie, czy jest legalny.
Określony będzie maksymalny czas trwania sporu. Zmienione zostaną przepisy o
tym, kto ma prawo wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego.
http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1140313-Strajki--nowe-przepisy-utrudnia-zwiazkomzawodowym-prowadzenie-sporow.html

UE: Obowiązki wobec niepełnosprawnych pracowników
Obowiązki wobec pracowników ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością
po zmianach w zakresie norm czasu pracy
Od 10 lipca br. pracownik legitymujący się umiarkowanym (lub znacznym)
stopniem niepełnosprawności z mocy prawa jest objęty obniżonymi normami czasu
pracy (7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo). Nadal pracownik niepełnosprawny,
bez względu na stopień tej niepełnosprawności, nie może pracować w porze
nocnej oraz w godzinach nadliczbowych
http://biznes.interia.pl/firma/news/obowiazki-wobec-niepelnosprawnychpracownikow,2046481,1852#iwa_item=10&iwa_img=0&iwa_hash=32176&iwa_block=busin
ess_news

KOP: Rząd obawia się protestów górników
Związki zawodowe w Kompanii Węglowej nie akceptują planu naprawczego
przygotowanego przez zarząd. Jego wdrożenie jest jednak koniecznie, by
uratować 54 tys. miejsc pracy i uniknąć upadłości - ostrzegał niedawno prezes KW
Mirosław Taras. Związkowcy naciskają na sprzedaż części kopalń i integrację ze
spółkami energetycznymi. Taki scenariusz staje się coraz bardziej realny, bo rząd
nie chce wchodzić z nimi w konflikt.
Nie będzie głębokiej restrukturyzacji w Kompanii Węglowej, bo rząd obawia się
protestów górników
http://biznes.interia.pl/gieldy/news/rzad-obawia-sie-protestowgornikow,2046521,1844#iwa_item=7&iwa_img=0&iwa_hash=23935&iwa_block=business_
news

Apel związkowców do rządu
Szefowie OPZZ, NSZZ „Solidarność" oraz FZZ, wystosowali apel do Rządu RP o
odrzucenie na najbliższej Radzie Europejskiej propozycji Komisji Europejskiej
dotyczącej polityki klimatyczno-energetycznej na lata 2020 – 2030, nazwanej
„Pakietem 30".
Według nowych założeń będzie musiało nastąpić kolejne podwyższenie redukcji
do 40% oraz dodatkowe zwiększenie udziału energetyki odnawialnej. Zdaniem
liderów związkowych głównym skutkiem wdrażania polityki klimatycznej w
zaproponowanym kształcie będzie trzykrotny wzrost hurtowych cen energii
elektrycznej i ciepła, który spowoduje dalsze rozszerzenie sfery ubóstwa
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energetycznego oraz zmniejszenie konkurencyjności polskiego przemysłu, co
może doprowadzić do utraty blisko miliona miejsc pracy w Polsce.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9175-glownym-efektembedzie-utrata-miliona-miejsc-pracy-apel-zwiazkowcow-do-rzadu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona 9

