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15 września 2014 r.
Debata Trójstronna w TVP info z udziałem przedstawicieli: OPZZ, FZZ,
Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan oraz strony rządowej
Debata odbyła się 13 września 2014 roku nt. terminowych umów o pracę.
Z ubiegłorocznych kontroli PIP wynika, że 13% umów terminowych zawiera się na
okres przekraczający 5 lat, a ponad 27% na co najmniej 3 lata.
Rząd w swojej propozycji Kodeksu pracy planuje skrócić okres zawierania umów
na czas określony i wydłużyć okres ich wypowiadania. Ponadto pracodawca
będzie musiał uzasadnić ich wypowiedzenie.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6134:debatatrojstronna-w-tvp-info-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12
http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-infodebata-trojstronna-13092014/16847170

Spotkanie związków i pracodawców na temat zmian w dialogu społecznym
12 września związki zawodowe (FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ) oraz
pracodawcy (BCC, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i ZRP) spotkali się w
Warszawie, by ustalić dalsze, wspólne działania mające na celu przygotowanie
zmian w zasadach funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce i instytucjach, w
których dialog ten jest prowadzony.
Pracodawcy i związki zawodowe ustalili, że w ciągu dwóch tygodni wskażą
prawników, którzy w ich imieniu będą pracowali nad ostatecznym kształtem
projektu ustawy o instytucjach dialogu społecznego, ich organizacji,
uprawnieniach, zasadach finansowania. Ich prace powinny zamknąć się w okresie
dwóch miesięcy. Potem, wspólny projekt związków i pracodawców ma zostać
przekazany stronie rządowej.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6136:spotkaniezwizkow-i-pracodawcow-na-temat-zmian-w-dialogu-spoecznym-&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12

Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych
Posiedzenie w dniu 15.09.2014 r. zostało zwołane w związku z projektem ustawy
budżetowej na 2015 r., który Rada Ministrów przyjęła 3 września br., oraz
projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych
innych ustaw - projekt z dnia 28 sierpnia br. w sprawie waloryzacji świadczeń
emerytalno-rentowych w 2015 r. Minister Finansów Mateusz Szczurek przedstawił
ocenę sytuacji makroekonomicznej Polski, kierunki polityki fiskalnej i
zaprezentował podstawowe wielkości budżetu państwa w 2015 r. W projekcie
ustawy budżetowej na przyszły rok zakłada się wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. i
1,2 proc. inflację.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,470,posiedzenie-trojstronnej-komisji-ds-spolecznogospodarczych.html

16 września 2014 r.
Obradowała Naczelna Rada Zatrudnienia
- Monitorujemy pierwsze efekty wdrażania nowej ustawy i reformowania urzędów
zatrudnienia –powiedział wiceminister Męcina – i mogę powiedzieć, że efekty są
imponujące. W ciągu trzech miesięcy liczba doradców klienta zwiększyła się o 40
proc. Urzędom pracy udało się pozyskać 18 tys. nowych pracodawców, którzy
przynieśli ze sobą 28 tys. ofert zatrudnienia. W bazie jest łącznie 78 tys. ofert,
podczas gdy rok temu było ich zaledwie 8 tys.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,6889,obradowala-naczelna-rada-zatrudnienia.html

Prezydent Pracodawców RP o projekcie budżetu na 2015 rok
– Dobrze, że wyciągnięto wnioski z bolesnych doświadczeń związanych z
budżetem na 2013 r., kiedy to z powodu oderwanych od rzeczywistości i zgodnie
krytykowanych przez ekonomistów założeń, jego nowelizacja była nieunikniona.
Ustawa na przyszły rok jest wolna od tych wad. Z drugiej strony mam wątpliwości
co do tego, czy samo oparcie się na realistycznych założeniach
makroekonomicznych wystarcza, by ocenić go pozytywnie – powiedział Andrzej
Malinowski.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1693,prezydent-pracodawcow-rp-andrzejmalinowski-o-projekcie-budzetu-na-2015-rok.html
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Projekt ustawy budżetowej na 2015 rok - opinia BCC
Trwają konsultacje projektu ustawy budżetowej na 2015 rok przyjętego przez Radę
Ministrów na początku września. W porównaniu z przyjętymi niecałe trzy miesiące
wcześniej założeniami budżetu państwa na 2015 rok, rząd wprowadził kilka
istotnych korekt. Tempo wzrostu PKB zostało skorygowane w dół i ma wynieść 3,4
proc. zamiast 3,8 proc. Prognoza poziomu inflacji została istotnie, i zapewne
trafnie, obniżona z 2,3 proc do 1,2 proc.
Powyższe korekty wskazują, naszym zdaniem, na bardziej realistyczne podejście
rządu do rzeczywistych procesów, jakim podlegać będzie polska gospodarka w
nadchodzącym roku.
http://www.bcc.org.pl/Artykul.242.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7399&tx_ttnew
s[backPid]=3

W PPL będzie obowiązywać nowy układ zbiorowy
Od 1 października br. w Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze (PPL)
zacznie obowiązywać nowy układ zbiorowy. Zdaniem władz PPL dokument,
wpłynie na dynamiczny rozwój firmy i umożliwi wprowadzenie nowoczesnych
metod zarządzania.
PPL, które zatrudnia ponad 1700 osób, zarządza m.in. warszawskim Lotniskiem
Chopina.
Dokument podpisali przedstawiciele pracowników oraz kierownictwa PPL, w
obecności wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej. Tym
samym zakończył się etap kilkumiesięcznych rozmów i negocjacji władz portu ze
związkami zawodowymi.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/w-ppl-bedzie-obowiazywac-nowy-ukladzbiorowy,21539.html

17 września 2014 r.
Minimalne wynagrodzenie wzrasta o 70 zł
Od 1 stycznia 2015 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika
zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być
niższa od kwoty 1750 zł ( brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego
obowiązującego w 2014 r. (1680 zł) jest to wzrost o 70 zł, tj. o 4,2 %.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,6890,minimalnewynagrodzenie-wzrasta-o-70-zl.html

To będzie stracony rok. "Solidarność" o projekcie Ustawy budżetowej
„Solidarność” po analizie dokumentu stwierdza, że następny rok będzie kolejnym
straconym w kontekście "budowy nowoczesnej gospodarki, oraz znacznej poprawy
poziomu życia polskiej rodziny". Zamiast tego można oczekiwać dalszej emigracji
zarobkowej oraz zwiększania dysproporcji między małymi i dużymi miastami oraz
wsią. W projekcie nie przewidziano koniecznych działań reformatorskich w
zakresie finansów publicznych, takich jak zwiększenie przejrzystości czy
ograniczenie „szarej strefy”.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9196-to-bedzie-straconyrok-solidarnosc-o-projekcie-ustawy-budzetowej-na-2015-rok

Komu chcą zamrozić płace w 2015 r.?
Zwiększone wydatki budżetu związane z planowaną na 2015 r. kwotowoprocentową waloryzacją rent i emerytur zostaną pokryte kosztem wydatków na
wsparcie rynku biopaliw - wynika z projektu tzw. ustawy okołobudżetowej. Poza
tym projekt "zamraża" na poziomie z roku 2014 fundusz wynagrodzeń w
jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych (z pewnymi
wyjątkami, np. Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu).
Przewiduje też m.in. zamrożenie w 2015 r. podstawy naliczania odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zamrożona zostanie też kwota bazowa
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie z 2008 r.
http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/komu-chca-zamrozic-place-w-2015-r,63011.html

18 września 2014 r.
Aby w najważniejszych sprawach głos zabierały silne związki zawodowe
Ministerstwo pracy przygotowuje zmiany przepisów w kwestii podniesienia
kryteriów reprezentatywności - donosi "Dziennik Gazeta Prawna". Oznacza to, że
tylko duże związki zawodowe będą mogły być partnerem do rozmów i prowadzić
spór zbiorowy. Chodzi o to, żeby w najważniejszych sprawach dla firmy głos
zabierały tylko silne przedstawicielstwa załogi.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9202-aby-najwazniejszychsprawach-glos-zabieraly-tylko-silne-zwiazki-zawodowe

Miliardami w bezrobocie
Rząd chce mocno zainwestować w aktywizację bezrobotnych. W przyszłym roku
ma przeznaczyć na ten cel 5,6 miliarda złotych - informuje "Dziennik Gazeta
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Prawna". Wydatki na walkę z bezrobociem mają wzrosnąć o prawie 600 milionów
złotych.
Resort Władysława Kosiniaka-Kamysza chce najwięcej wydać na aktywizację
młodych. Wydatki na ten cel wzrosną o ponad 80 procent. Ważnym czynnikiem
będzie wzrost nakładów na uruchamianie przez bezrobotnych działalności
gospodarczej.
http://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/469999,miliardami-w-bezrobocie-rzadowyplan-walki-z-bezrobociem-wiecej-pieniedzy-na-tworzenie-miejscpracy.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Dzien
nik-Gospodarka+%28RSS+-+Dziennik+-+Gospodarka%29

19 września 2014 r.
KW: zamiast negocjacji będzie spór zbiorowy
W piątek 19 września od godziny 8.00 rano obradował sztab protestacyjnostrajkowy. Podjęto decyzję, żeby nie negocjować z przedstawicielami zarządu
Kompanii Węglowej o programie naprawczym dla spółki do roku 2020. W
najbliższym czasie związki wejdą w spór zbiorowy z zarządem KW.
http://gornictwo.wnp.pl/kw-zamiast-negocjacji-bedzie-spor-zbiorowy,234364_1_0_0.html

Opinia FZZ ws. waloryzacji rent i emerytur na 2015 rok
Forum Związków Zawodowych przekazało 19 września 2014 r. ministrowi pracy i
polityki społecznej opinię w sprawie zmiany przepisów o waloryzacji rent i emerytur
na 2015 rok.
W opinii FZZ podwyższenie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych to ważny
sygnał dla emerytów i rencistów, szczególnie dla tych najuboższych. Rozwiązanie
nie ma jednakże charakteru systemowego i przewidziane jest jedynie na jeden rok.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6147:opinia-fzz-wswaloryzacji-rent-i-emerytur-na-2015-rok&catid=30:opinie-prawne&Itemid=29

Nawet 1,5 mln rodzin skorzysta na podwyższeniu ulg na dzieci
To o 500 tys. więcej niż szacuje Ministerstwo Finansów. Budżet będzie to
kosztować 1,8 mld zł, a nie 1,1 mld zł.
Po zmianie przepisów do odpisu będzie: na pierwsze dziecko 1112,04 zł, na drugie
1112,04 zł, na trzecie 2000,04 zł, na czwarte i kolejne dzieci w rodzinie 2700 zł.
Rodziny z jednym dzieckiem z dochodami rocznymi powyżej 112 tys. zł nie mają

ulgi. I to się nie zmieni. Dzieci rolników nadal nie będą objęte ulgą, bo rolnicy nie
płacą podatku dochodowego. Dodatkowo, gdy rodzicom zabraknie podatku do
odliczenia całej ulgi, fiskus dopłaci im do pełnego limitu odpisu.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16668903,Nawet_1_5_mln_rodzin_skorzysta_na_pod
wyzszeniu_ulg.html#ixzz3E1rgcHId

Wchodzi w życie znowelizowana ustawa o rodzicielstwie zastępczym
Dziecko ma być wysłuchane w każdej ważnej dla niego sytuacji - instytucje, które
orzekają o skierowaniu do pieczy zastępczej lub adopcji, powinny wziąć pod
uwagę jego zdanie - taki zapis wprowadza nowela ustawy o rodzicielstwie
zastępczym, która wchodzi w życie.
http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/wchodzi-w-zycie-znowelizowana-ustawao-rodzicielstwie-zastepczym,63064.html

20 września 2014 roku
Inwestycje w innowacje doprowadzą do rozwoju Polski Wschodniej
Bogactwo regionu powinno być wykazywane wzrostem produktu krajowego brutto,
a ten składa się z określonych części. Jedną z nich są inwestycje. Możemy
powiedzieć, że suma pieniędzy zapisana na region Polski Wschodniej jest tak
znacząca, że wiemy, iż te inwestycje będą gwarantować wzrost. Inwestycje te
będą w dużej mierze dotyczyć nowoczesnych technologii i innowacji - mówi
wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik
http://finanse.wnp.pl/inwestycje-w-innowacje-doprowadza-do-rozwoju-polskiwschodniej,234426_1_0_0.html

22 września 2014 roku
Górnictwo wyzwaniem dla nowego rządu. Od reformy kopalń zależy kondycja
całej energetyki
Nowy rząd będzie musiał się zmierzyć z fatalną sytuacją w górnictwie. Tylko w I
półroczu polskie kopalnie straciły na sprzedaży węgla ponad miliard złotych. Choć
niskie ceny węgla są problemem na całym świecie, w Polsce nakłada się na to
brak efektywność wydobycia i utrzymywanie trwale nierentownych kopalni kosztem
inwestycji w te, które mogą być zyskowne. Od szybkiej reformy górnictwa węgla
zależy kondycja całej branży energetycznej.
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http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/gornictwo-wyzwaniem-dla-nowego-rzadu-odreformykopaln,2047897,4199#iwa_item=12&iwa_img=0&iwa_hash=42177&iwa_block=business_n
ews

Prezydent podpisał nowe przepisy o upadłości konsumenckiej
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę o upadłości konsumenckiej podała jego kancelaria. Ustawa łagodzi obowiązujące rygory dla konsumentów,
którzy chcą ogłosić niewypłacalność. Zdaniem autorów zmiany jest ona potrzebna,
bo dotychczasowe prawo jest martwe.
http://finanse.wnp.pl/prezydent-podpisal-nowe-przepisy-o-upadloscikonsumenckiej,234484_1_0_0.html

23 września 2014 roku
Trzeba ciąć w kopalniach. Będzie najazd górników na Warszawę
W dniu, w którym sejmowe exposé będzie wygłaszała Ewa Kopacz, do Warszawy
przyjedzie 2 tys. górników. Przypomną, że jednym z głównych problemów jest dziś
sytuacja w górnictwie.
W rozmowach ze związkowcami do tej pory nieźle radził sobie premier Donald
Tusk. Był elastyczny i na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele razy spotkał się z
liderami związkowymi. Nie zabrakło też konkretów. To dzięki jego inicjatywie Sejm
przegłosował ustawę, dzięki której KW dopiero w przyszłości będzie musiała
spłacić 300 mln zł zaległych zobowiązań wobec ZUS.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16688289,Trzeba_ciac_w_kopalniach__Bedzie_najaz
d_gornikow_na.html#ixzz3E7V9WmHm

24 września 2014 roku
Projekt budżetu na 2015 rok przyjęty
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2015 rok, w której
zaplanowano: dochody budżetu państwa w wysokości 297.252.925 tys. zł, wydatki
w wysokości 343.332.925 tys. zł oraz deficyt budżetowy nie większy niż
46.080.000 tys. zł.

http://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/gabinet-ewy-kopacz-przyjal-projekt-budzetuna-przyszlyrok,2048529,2156#iwa_item=5&iwa_img=0&iwa_hash=23507&iwa_block=business_news

Rząd przyjął pierwsze kontrakty regionalne
Rada Ministrów podjęła dwie uchwały zatwierdzające Kontrakty Terytorialne dla
województwa
śląskiego
i
podlaskiego
na
lata
2014-2023.
Zapisano w nich najważniejsze, wspólne dla rządu i władz regionów,
przedsięwzięcia oraz priorytety istotne dla dynamicznego rozwoju obu regionów.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-przyjal-pierwsze-kontraktyregionalne.html

Górnicy nie pozwolą sobie odebrać przywilejów
Związkowcy chcą złożyć pozew przeciwko Kompanii Węglowej. Chodzi o decyzję
zarządu spółki w sprawie deputatu węglowego. Od stycznia nie będzie on
wypłacany m.in. emerytom i rencistom.
Uchwała nie ma zastosowania do osób, których uprawnienie do bezpłatnego węgla
jest realizowane na podstawie przepisów ustawy z września 2007 r.
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 ze środków
budżetu państwa.
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/gornicy-chca-pozwac-kompanieweglowa,2048502,4199#iwa_item=7&iwa_img=0&iwa_hash=23198&iwa_block=business_
news?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

"S" składa skargę na rząd RP do MOP
Prezydium KK podjęło decyzję o złożeniu skargi na rząd RP do Międzynarodowej
Organizacji Pracy, z powodu braku wykonania konwencji MOP nr 102, dotyczącej
minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Zdaniem NSZZ „Solidarność” w
Polsce nie zostały spełnione warunki do podwyższenia wieku emerytalnego
powyżej 65 roku życia.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9253-s-sklada-skarge-narzad-rp-do-mop

Protest w PKP PLK S.A.
Związki zawodowe działające w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. protestują
przeciwko pogarszającej się sytuacji pracowniczej w Spółce. Powodem protestu
jest wdrażanie zmian organizacyjnych oraz lekceważenie stanowisk i uwag strony
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związkowej. 23 września organizacje związkowe działające w Polskich Liniach
Kolejowych złożyły na ręce prezesa spółki Remigiusza Paszkiewicza protest.
http://fzzk.pl/strona-gs-mainmenu-1/artykuly/item/435-protest-w-plk

25 września 2014 roku

Co raz mniej spraw w sądach dot. zwolnień
Dobra wiadomość dla pracodawców – od dwóch lat ubywa przypadków, gdy
zatrudniony decyduje się walczyć o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za,
jego zdaniem, niezasadne lub bezprawne zwolnienie.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/co-raz-mniej-spraw-w-sadach-dot-zwolnien

MPiPS: konieczna dyskusja ws. wpływu ulg na dzieci na zasiłki rodzinne
Opracowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o PIT przewiduje
zmianę polegającą na zwiększeniu o 20 proc. ulgi podatkowej na wychowanie
trzeciego i kolejnego dziecka. Obiecał ją w sierpniu premier Donald Tusk. Projekt
ma też umożliwić wykorzystanie pełnej ulgi osobom, które dotychczas wykazywały
zbyt mały podatek, aby dostać zwrot pełnej ulgi.
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/824121,mpips-konieczna-dyskusja-ws-wplywu-ulgna-dzieci-na-zasilki-rodzinne.html

Protest górników przynosi skutki
Resort gospodarki zwrócił się do rady nadzorczej Katowickiego Holdingu
Węglowego o przeanalizowanie „alternatywnych możliwości wygaszania pracy"
kopalni Kazimierz-Juliusz.
Protestujący domagają się wypłaty zaległych wynagrodzeń, przedłużenia
żywotności kopalni, wykupu mieszkań zakładowych oraz - po całkowitym
wyczerpaniu węgla i zakończeniu działania kopalni - przejścia do innych zakładów
KHW na dotychczasowych warunkach.
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706193,1144023-Protest-gornikow-przynosi-skutki.html

Premier obiecuje pomoc górnikom
Ewa Kopacz obiecuje przyspieszenie prac nad ustawami węglowymi. To
odpowiedź premier na apel górniczych związków o pomoc dla branży. 24.09
spotkała się między innymi z Międzyresortowym Zespołem do spraw
Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego. Szefowa rządu poleciła
przygotowanie informacji na temat aktualnej sytuacji w górnictwie węgla
kamiennego oraz działań podjętych przez rząd i zarząd Kompanii Węglowej.
http://www.biztok.pl/gospodarka/premier-obiecuje-pomoc-gornikom_a17805

Poczta Polska: szansa na porozumienie ws. płac
Czwartkowe rozmowy reprezentantów władz Poczty Polskiej ze związkami
zawodowymi w sprawie zmian sposobu wynagradzania pracowników "dają
nadzieję na porozumienie".
http://logistyka.wnp.pl/poczta-polska-szansa-na-porozumienie-ws-plac,234815_1_0_0.html

26 września 2014 roku
Resort finansów zadowolony z podatku od kopalin
Podatek od wydobycia niektórych kopalin pozwolił uzyskać państwu rentę
surowcową, a z drugiej strony zapewnił KGHM godziwe zyski - przekonywał
wiceminister finansów Janusz Cichoń w piątek w Sejmie.
http://hutnictwo.wnp.pl/resort-finansow-zadowolony-z-podatku-odkopalin,234882_1_0_0.html

FZZ pisze do Premier Ewy Kopacz
FZZ zwróciło się z prośbą o spotkanie. Jednocześnie wyraziło gotowość podjęcia
wspólnie z nowym Rządem starań o wznowienie dialogu, podkreślając jednakże, iż
musi odbyć się to na nowych zasadach, z poszanowaniem wszystkich partnerów
społecznych, w tym związków zawodowych zabiegających na co dzień o godne
życie Polaków.
http://www.fzz.org.pl/zalacznik/Pismo_do_Kopacz.pdf

27 września 2014 roku
Debata Trójstronna w TVP info z udziałem wszystkich liderów organizacji
związkowych i organizacji pracodawców oraz Ministra Pracy
Debata dotyczyła perspektyw nowego Rządu Ewy Kopacz, w tym tych związanych
z problemami polskiego górnictwa oraz przyszłości dialogu społecznego.
Wspólne stanowisko związków zawodowych oraz pracodawców ws. nowej formuły
dialogu zostanie przekazane stronie rządowej w terminie do półtora miesiąca.
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http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/debata-trojstronna/wideo/27092014/16741401
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6157:jubileuszowadebata-trojstronna-w-tvp-info-z-udziaem-fzz-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

29 września 2014 roku
Górnicy z kopalni Kazimierz-Juliusz wrócili do pracy
Górnicy z sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz, która miała zakończyć
wydobywanie węgla z końcem września, zjechali w poniedziałek na pierwszą
szychtę po prowadzonym w ostatnich dniach proteście. Dzięki podpisanemu w
niedzielę porozumieniu kopalnia będzie nadal fedrowała.
http://gornictwo.wnp.pl/gornicy-z-kopalni-kazimierz-juliusz-wrocili-dopracy,234965_1_0_0.html

Idą zmiany w niektórych uprawnieniach policjantów
Policjanci będą musieli uzasadniać swoją obecność podczas rozmowy
zatrzymanego z adwokatem - przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów
ws. sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.
Dotychczasowe przepisy zakwestionował TK.
http://praca.wnp.pl/ida-zmiany-w-niektorych-uprawnieniach-policjantow,234967_1_0_0.html

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw
Głównym zadaniem Zespołu będzie wypracowywanie rekomendacji dla
administracji rządowej w zakresie określenia kierunków dalszego wdrażania zasad
Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR), a także wspierania tej idei
w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020. W skład Zespołu, któremu
statutowo przewodzą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki (przewodniczący)
oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wiceprzewodniczący Zespołu),
wchodzą przedstawiciele większości resortów administracji centralnej, organów
samorządu gospodarczego, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych,
jednostek naukowo-badawczych oraz środowisk naukowych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,475,inauguracyjne-posiedzenie-zespolu-do-sprawspolecznej-odpowiedzialnosci-przedsiebiorstw.html

Konferencja pt.: „Rynek pracy i demografia – wyzwania dla systemu polskiej
edukacji”
29 września 12014 roku Forum Związków Zawodowych zorganizowało konferencję
pt.: „Rynek pracy i demografia – wyzwania dla systemu polskiej edukacji”. Wzięli w
niej udział m.in. ministrowie Joanna Kluzik - Rostkowska - minister edukacji
narodowej i Władysław Kosiniak - Kamysz - minister pracy i polityki społecznej.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6155:konferencja-ptrynek-pracy-i-demografia-wyzwania-dla-systemu-polskiej-edukacji&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12

30 września 2014 roku
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Projekt nowelizacji ustawy dotyczy waloryzacji w 2015 r. emerytur i rent. Proponuje
się jednorazową modyfikację obecnie funkcjonujących zasad waloryzacji
świadczeń emerytalno-rentowych. Oznacza to, że od 1 marca 2015 r. świadczenia
z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak nie mniej niż o 36 zł. W ten
sposób poziom najniższych świadczeń będzie dodatkowo chroniony.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-oemeryturach-i-rentach-z-funduszu-3.html

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o oświadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
oraz niektórych innych ustaw
Jednym z najważniejszych ustaleń projektu nowelizacji ustawy jest wprowadzenie
elektronicznego systemu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do
pracy. Zmiany obejmą przede wszystkim formę wystawiania i przesyłania ezwolnień. Oczekuje się, że nowe regulacje poprawią m.in.: efektywność obsługi
zaświadczeń lekarskich, skrócą czas ich wystawiania przez lekarzy oraz zniosą
obowiązek przekazywania przez pracownika wystawionego przez lekarza
zaświadczenia o niezdolności do pracy.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-ooswiadczeniach-pienieznych-z.html
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