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NSZZ "Solidarność": rok 2015 będzie stracony dla gospodarki w kontekście
rynku pracy
Zdaniem ekspertów związku, którzy oceniali rynek pracy w minionych czterech
latach i analizowali go w kontekście projektu przyszłorocznego budżetu państwa,
rząd proponuje jedynie "zwiększenie fiskalizmu, ograniczenie przedsiębiorczości i
tym samym innowacyjności oraz popytu na nowe miejsca pracy". - Dalej realizuje
strategię "taniej siły roboczej", która jest ryzykowna i nie gwarantuje osiągnięcia
satysfakcjonującego poziomu rozwoju gospodarczego – uważają.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9361-nszz-solidarnosc-rok2015-bedzie-stracony-dla-gospodarki-w-kontekscie-rynku-pracy

Wspólne posiedzenie Zespołów problemowych TK: ds. prawa pracy i
układów zbiorowych i ds. ubezpieczeń społecznych
14 października 2014 r. w CPS Dialog odbyło się wspólne posiedzenie Zespołów
problemowych TK: ds. prawa pracy i układów zbiorowych i ds. ubezpieczeń
społecznych. Na spotkaniu stronę rządową reprezentował Podsekretarz Stanu w
MPiPS Radosław Mleczko i Podsekretarz Stanu w MPiPS Marek Bucior.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,486,wspolne-posiedzenie-zespolow-problemowychtk-ds-prawa-pracy-i-ukladow-zbiorowych-i-ds-ubezpieczen-spolecznych.html

"S" ocenia projekt ustawy o podatku dochodowym
Prezydium KK NSZZ „Solidarność” pozytywnie oceniło kierunek zmian
zaproponowanych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Jednak proponowane zmiany nie są
wystarczające.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9367-s-ocenia-projektustawy-o-podatku-dochodowym

16 października 2014 r.

Pracodawcy chcą ograniczyć korzystanie przez związkowców z doraźnych
zwolnień od pracy. Zarzucają działaczom, że nadużywają tego prawa. Ministerstwo
jest gotowe zmienić przepisy. Najczęściej szybkie zwolnienia są wykorzystywane
na udział w szkoleniach, zebraniach, negocjacjach i mniej formalnych spotkaniach.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/829101,pracodawcy-chca-ograniczyc-zwiazkowcomzwolnienia-z-pracy.html

Rynek pracy na razie stabilny
Przeciętne wynagrodzenie we wrześniu wzrosło w firmach o 3,4 proc., a
zatrudnienie – o 0,8 proc. – podał GUS. To wyniki zbliżone do oczekiwań
rynkowych.
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706205,1149628-Rynek-pracy-na-razie-stabilny.html

Pracodawcy i związki chcą wzmocnić społeczny dialog regionalny
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego zamiast Wojewódzkich Komisji Dialogu
Społecznego, ustawowy obowiązek odniesienia się do ich postulatów i rotacyjność
przewodnictwa - to główne propozycje pracodawców i związkowców mające
wzmocnić dialog społeczny w regionach. "Nie chcemy nikomu podawać na tacy
tego projektu i mówić, że to rozwiązanie jest najlepsze. Chcemy o tym dyskutować”
- powiedział Jacek Całus, prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza na
czwartkowym briefingu prasowym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracodawcy-i-zwiazki-chca-wzmocnicspoleczny-dialog-regionalny

Konferencja: Skuteczny dialog - siłą regionów
Regionalny dialog społeczny: propozycje do nowej ustawy
Ogólnopolski projekt „Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego” realizowany
wspólnie przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz wojewodę
mazowieckiego od grudnia 2013 r. do maja 2015 r. finansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem CWDR
jest podniesienie jakości, rangi i standardów prowadzenia dialogu regionalnego.
Propozycje zmian zostały zaprezentowane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
podczas ogólnopolskiej konferencji z udziałem przedstawicieli czterech stron
dialogu społecznego (pracodawców, pracowników, rządu i samorządu).

Pracodawcy chcą ograniczyć związkowcom zwolnienia z pracy
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https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/29124,Regionalny-dialog-spolecznypropozycje-do-nowej-ustawy.html

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mpips-500-mln-zl-na-ochrone-miejsc-pracy-wzwiazku-z-ograniczeniami-w-eksporcie

Blok w Kozienicach gotowy w 40 proc.
Do końca 2014 roku wykonawca spodziewa się osiągnąć 50 proc. zaawansowania
prac przy budowie bloku energetycznego w Kozienicach - mówi Wiesław Różacki,
dyrektor wykonawczy na Polskę Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe z
konsorcjum realizującego tę inwestycję.

Czy pracodawca może zmusić pracownika do pracy w sobotę
Tylko w wyjątkowych sytuacjach pracodawca może zmusić pracownika do pracy w
sobotę, w zamian przyznając mu inny dzień wolny od pracy. Jeżeli zatrudniony nie
chce wykonać polecenia przełożonego, musi mieć bardzo dobry powód, grozi mu
bowiem za to zwolnienie.

http://budownictwo.wnp.pl/blok-w-kozienicach-gotowy-w-40-proc,236327_1_0_0.html

Nowy odcinek ekspresowej obwodnicy Lublina za 830 mln zł
Otwarto wschodnią część obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 pomiędzy położonym na przecięciu z DK19 węzłem Lublin Rudnik a
funkcjonującym już wyjazdem z miasta w stronę Piask. Łączna wartość inwestycji
to blisko 830 mln zł.
http://budownictwo.wnp.pl/nowy-odcinek-ekspresowej-obwodnicy-lublina-za-830-mlnzl,236324_1_0_0.html

W PGNiG gwałtownie rośnie wydobycie ropy
Grupa PGNiG zwiększyła sprzedaż ropy naftowej o 30 proc. do 921 tys. ton w
trzech kwartałach 2014 roku z 705 tys. ton w analogicznym okresie ub.r.
Wydobycie ropy wzrosło o prawie 20 proc. do 937 tys. ton w trzech kwartałach
2014 r. z 789 tys. ton w analogicznym okresie ub.r.
http://nafta.wnp.pl/w-pgnig-gwaltownie-rosnie-wydobycie-ropy,236370_1_0_0.html

17 października 2014 r.
MPiPS: 500 mln zł na ochronę miejsc pracy w związku z ograniczeniami w
eksporcie
500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaplanowano
na l. 2015-2016 na ochronę miejsc pracy w firmach w związku z ograniczeniami w
eksporcie - powiedział wiceminister pracy Jacek Męcina. Ten resort przygotowuje
projekt zmian w prawie.
Przygotowanie ustawy antykryzysowej w związku z efektami rosyjskiego embarga
dla polskich firm zapowiadała w swoim expose premier Ewa Kopacz.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/828911,czy-pracodawca-mozezmusic-pracownika-do-pracy-w-sobote.html

MZ chce zmienić zasady finansowania opieki zdrowotnej
Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmiany w zasadach finansowania podstawowej
opieki zdrowotnej. Mają one wejść w życie od przyszłego roku, związane są m.in. z
wprowadzeniem tzw. pakietu onkologicznego. Ich celem jest zachęcenie lekarzy
POZ do wykonywania badań diagnostycznych.
http://finanse.wnp.pl/mz-chce-zmienic-zasady-finasowania-opiekizdrowotnej,236458_1_0_0.html

Polscy producenci boją się, że ich węgiel wypadnie z rynku
Pośpiech i brak rzetelnej wiedzy spowodował powstanie projektu regulacji
eliminującej część polskiego węgla z rynku - mówi dla portalu wnp.pl Adam
Gorszanów, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.
http://gornictwo.wnp.pl/polscy-producenci-boja-sie-ze-ich-wegiel-wypadnie-zrynku,236398_1_0_0.html

Elektrownia jądrowa szansą dla polskiego przemysłu i nauki
Budowa elektrowni jądrowych w Polsce jest dużą szansą na rozwój polskiego
przemysłu i polskiej nauki - to główna konkluzja z panelu "Inwestycje w energetykę
jądrową - potencjalne efekty dla innych sektorów gospodarki" jaki odbył się w
trakcie XI Kongresu Nowego Przemysłu.
http://energetyka.wnp.pl/elektrownia-jadrowa-szansa-dla-polskiego-przemyslu-inauki,236331_1_0_0.html
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18 października 2014 r.

20 października 2014 r.

Debata Trójstronna w TVP info z udziałem przedstawicieli: OPZZ, NSZZ
„Solidarność” oraz Pracodawców RP i Konfederacji Lewiatan - bez strony
rządowej
Dyskusja w dniu 18 października 2014 roku dotyczyła projektu 6-dniowego
tygodnia pracy. Pracownicy zamiast dnia wolnego za pracę w sobotę, mieliby
możliwość otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. Taką zmianę przewiduje
projekt nowelizacji kodeksu pracy autorstwa PO.
Związki zawodowe obawiają się, że wejście w życie takiego projektu spowoduje,
że godziny nadliczbowe zostaną wydłużone do wszystkich sobót w roku.
Pracodawcy natomiast opowiadają się za takim uelastycznieniem kodeksu pracy.

Pracodawcy i związkowcy wspólnie pracują nad zmianami w dialogu
społecznym - 20 października odbyło się kolejne spotkanie prawników
Eksperci central związkowych i organizacji pracodawców pracują wspólnie nad
projektem zmian w systemie dialogu społecznego w Polsce i zastąpieniem Komisji
Trójstronnej - Radą Dialogu Społecznego. W listopadzie może być wspólne
stanowisko w tej sprawie.
Uzgodnione są już podstawowe kwestie, m.in. obie strony chcą likwidacji Komisji
Trójstronnej i zgadzają się na nazwę nowego ciała - Rada Dialogu Społecznego i
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego. Chcą też, by było to ciało niezależne od
rządu, który byłby nadal trzecią stroną dialogu, ale członków Rady powoływałby
organ od rządu niezależny - prezydent, lub marszałek Sejmu.

http://www.youtube.com/watch?v=FPQVBIIdGx0

Pracownicy Poczty Polskiej manifestują przed MAC
W połowie lipca br. zarząd Poczty Polskiej wypowiedział obowiązujący od 2011 r.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Od 2015 r. pracodawca chce wprowadzić nowy
regulamin wynagradzania. Jak przekonują związkowcy, firma zaoszczędziła już na
pracownikach ok. 250 mln zł rocznie, mimo to zarząd wprowadził kolejne tury
programu dobrowolnych odejść. Pocztowcy przekonują, że rocznie z Pocztą
rozstawało się ok. 4 tys. pracowników, w wyniku czego ze 102 tys. etatów w 2010
r. dziś pozostało ok. 78 tys.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16825288,Pracownicy_Poczty_Polskiej_manifestuja_p
rzed_MAC.html#ixzz3GfJwRTmd

Coraz gorzej z pracą dla niepełnosprawnych
Tylko w pierwszym półroczu 2014 r. liczba zakładów pracy chronionej spadła o 10
proc. Oznacza to zmniejszenie szans na pracę dla osób z większym stopniem
niepełnosprawności – czytamy w „Naszym Dzienniku”.
W efekcie wprowadzonych w tym roku zmian przepisów związanych z
zatrudnianiem niepełnosprawnych, które przytacza gazeta, stali się oni dla
pracodawców „mniej opłacalni”.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/coraz-gorzej-z-praca-dla-niepelnosprawnych

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracodawcy-i-zwiazkowcy-wspolnie-pracujanad-zmianami-w-dialogu-spolecznym

Sejm zajmie się projektem PO ws. wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym
Sejm podczas najbliższego posiedzenia zajmie się projektem posłów Platformy
Obywatelskiej, który przewiduje wynagrodzenie za pracę w dniu od niej wolnym.
Według opozycji i związków zawodowych projekt w praktyce oznacza powrót do
pracy przez sześć dni w tygodniu.
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosianiak-Kamysz zaprzecza takiej
opinii związkowców i opozycyjnych ugrupowań. Szef resortu zapewnił, iż zmiana
nie oznacza powrotu do sześciodniowego tygodnia pracy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sejm-zajmie-sie-projektem-po-wswynagrodzenia-za-prace-w-dniu-wolnym

Prezydent podpisał nowelę ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu
niepełnosprawnych
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji i
zatrudnianiu niepełnosprawnych - podała w piątek jego kancelaria. Nowela
utrzymuje dotychczasowy stan prawny dotyczący statusu i organizacji
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Nowela ustawy stanowi, że PFRON zostanie państwowym funduszem celowym,
ale zachowa osobowość prawną i nie zostanie przekształcony w wyodrębniony
rachunek bankowy zarządzany przez ministerstwo. Dochody funduszu będą
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zwolnione od podatku w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem
działalności gospodarczej.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prezydent-podpisal-nowele-ustawy-orehabilitacji-i-zatrudnianiu-niepelnosprawnych

MPiPS: kobiety po 50. roku życia mogą być aktywne zawodowo
W 2013 r. tylko 31 proc. Polek w wieku 55-64 lata pracowało zawodowo; w tej
samej grupie wiekowej zatrudnionych było 51 proc. mężczyzn. Tak nie musi być przekonuje resort pracy w ramach kampanii propagującej aktywność zawodową
osób w wieku 50 plus.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mpips-kobiety-po-50-roku-zycia-moga-bycaktywne-zawodowo

Solidarność: obniżyć VAT i PIT oraz akcyzę na energię
Fundamentem rozwoju polskiej gospodarki powinien być przemysł. Aby mógł on
dobrze funkcjonować, Solidarność proponuje obniżenie akcyzy na energię i
podatku VAT oraz PIT.
http://energetyka.wnp.pl/solidarnosc-obnizyc-vat-i-pit-oraz-akcyze-naenergie,236495_1_0_0.html

MZ chce zmienić zasady finasowania opieki zdrowotnej
Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmiany w zasadach finansowania podstawowej
opieki zdrowotnej. Mają one wejść w życie od przyszłego roku, związane są m.in. z
wprowadzeniem tzw. pakietu onkologicznego. Ich celem jest zachęcenie lekarzy
POZ do wykonywania badań diagnostycznych.
http://finanse.wnp.pl/mz-chce-zmienic-zasady-finasowania-opiekizdrowotnej,236458_1_0_0.html

W 2015 roku 1,2 mld zł z prywatyzacji
Prywatyzacyjne plany resortu skarbu potwierdzają, że proces przekształceń
własnościowych mamy już za sobą. W przyszłym roku resort skarbu nie planuje
żadnych wielkich prywatyzacji - to będzie przede wszystkim wyprzedaż tzw.
resztówek.
http://finanse.wnp.pl/w-2015-roku-1-2-mld-zl-z-prywatyzacji,236447_1_0_0.html

Na południu przybędzie nam 5700 miejsc pracy!

Od początku powstania SSE w Mielcu nakłady poniesione przez inwestorów
przekroczyły 6,2 mld zł, a zatrudnienie sięgnęło ponad 23,8 tys. osób. Do tej pory
wydano 298 zezwoleń na prowadzenie działalności na obszarze strefy. Teraz
nakłady i zatrudnienie będą o wiele większe. O ponad 110 ha powiększy się
Specjalna Strefa Ekonomiczna w Mielcu (Podkarpackie). Według szacunków
zarządzającej strefą Agencji Rozwoju Przemysłu, na nowych terenach powstanie
ponad 5,7 tys. nowych miejsc pracy, a nakłady inwestycyjne wyniosą 1,5 mld zł.
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/na-poludniu-przybedzie-nam-5700-miejscpracy,2052942,4199#iwa_block=business_news_one&iwa_item=1&iwa_img=1&iwa_hash=
23151

21 października 2014 r.
Jakie korzyści ma pracodawca z zatrudnienia pracownika 50+?
Rząd prowadzi program aktywizacji zawodowej osób 50+. Wprowadził
rozwiązania, które dają pracodawcom wymierne korzyści z zatrudnienia osób w
tym wieku.
 Zmniejszenie kosztów pracy osób 50+, w tym zwolnienie z opłacanie
niektórych składek
 Krótszy okres opłacania zasiłku chorobowego
 Zwrot kosztów szkoleń osób 50+
 Bezpłatne wsparcie doradców
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/829957,jakie-korzysci-mapracodawca-z-zatrudnienia-pracownika-50.html

Solidarność i FZZ będą przeciw uchwale popierającej unijne ograniczenia
emisji
NSZZ "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych będą głosować przeciw
wspólnej uchwale Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych popierającej
wyższe cele redukcji emisji CO2, proponowane przez Komisję Europejską zapowiedzieli przedstawiciele tych central.
W czwartek i piątek zaplanowano w Brukseli szczyt UE, który ma uzgodnić nową
politykę energetyczno-klimatyczną Unii po 2020 r. Na początku roku Komisja
Europejska zaproponowała nowy cel redukcji emisji CO2 w wysokości 40 proc. do
2030 r. (względem 1990 r.). Obowiązujący cel redukcji, to 20 proc. do 2020 r.
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http://zzpzelko.pl/

22 października 2014 r.

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego
W dniu 21 października 2014 roku - z udziałem strony związkowej, strony
pracodawców oraz strony rządowej - odbyło się posiedzenie Trójstronnego
Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, pod przewodnictwem Pana Jacka
Dubińskiego – Współprzewodniczącego Zespołu ze strony związkowej.

Potrzebny kompromis w sprawie polityki klimatycznej 2030
Na zbliżającym się szczycie Rady Europejskiej (23-24 października) zapadnie
decyzja o ramach polityki klimatycznej po 2020 roku. Interes Polski wymaga
konstruktywnej postawy rządu w tej dyskusji. Kolejne weto nic nam nie da. Nie
zatrzyma kreślenia dalszych celów klimatycznych dla Europy, a jedynie wykluczy
Polskę z dyskusji o kształcie tej polityki. Zamiast blokowania decyzji, Polska
powinna się skupić na wynegocjowaniu najlepszych dla siebie rozstrzygnięć –
uważa Konfederacja Lewiatan.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,488,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-zeglugii-rybolowstwa-morskiego.html

Rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji
Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu
działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, przedłożone
przez ministra finansów. Przy ministrze finansów powstanie Komisja Kodyfikacyjna
Ogólnego Prawa Podatkowego, której zadaniem będzie przygotowanie nowego
projektu ustawy, zastępującego obecną ustawę Ordynacja podatkowa, a także
uczestniczenie w całym procesie legislacyjnym nad nowym aktem prawnym.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-w-sprawieutworzenia-organizacji-i-trybu-dzialania-komisji-0.html

Rząd chce powstrzymać katastrofę demograficzną
Rekomendacje Rządowej Rady Ludnościowej dające podstawę do stworzenia
całościowej i długofalowej polityki ludnościowej trafią do rządzących. Przyjęcie
programu jest niezbędne, bo według danych GUS grozi nam depopulacja i
gwałtowne starzenie się społeczeństwa. Rekomendacje Rządowej Rady
Ludnościowej zostaną rozpatrzone przez Komitet Stały Rady Ministrów,
poinformowała PAP KPRM.
http://finanse.wnp.pl/rzad-chce-powstrzymac-katastrofe-demograficzna,236595_1_0_0.html

Będą zwolnienia w Przewozach Regionalnych
Spółka Przewozy Regionalne, największy przewoźnik pasażerski w Polsce, w
ramach restrukturyzacji firmy planuje zwolnienia - poinformował prezes PR Tomasz
Pasikowski. W tym roku ma to być ok. 8 proc. liczącej blisko 9,5 tys. osób załogi.
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/,64056.html

http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/opinie/srodowisko-iklimat/1/potrzebny_kompromis_w_sprawie_polityki_klimatycznej_23

MPiPS: 160 mln na aktywizację bezrobotnych przez agencje prywatne
Ministerstwo pracy zaplanowało 160 mln zł na indywidualne programy aktywizacji
bezrobotnych w ramach umów zawieranych z prywatnymi agencjami zatrudnienia wynika z założeń budżetowych resortu na 2015 r. Przedstawiono je we wtorek na
posiedzeniu komisji sejmowej.
To znaczący wzrost, w 2014 r. na ten cel wydatki zamkną się w kwocie zaledwie
1,5 mln zł - wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mpips-160-mln-na-aktywizacje-bezrobotnychprzez-agencje-prywatne

Oskładkowanie umów zleceń: posłowie kłócą się o termin wejścia w życie
nowych przepisów
Posłowie wszystkich klubów poparli we wtorek propozycję ozusowania umów
zleceń oraz dochodów członków rad nadzorczych. Mają jednak różne zdania, jeśli
chodzi o termin wejścia w życie nowych przepisów.
W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
http://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1265123,Oskladkowanie-umow-zlecen-poslowiekloca-o-termin-wejscia-w-zycie-nowych-przepisow

Kolejarze grożą strajkiem w Przewozach Regionalnych
Kolejowe związki zawodowe grożą strajkiem w Przewozach Regionalnych, jeśli nie
dojdzie do porozumienia w sprawie oddłużenia spółki i wstrzymania zwolnień. O
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planowanych w ramach restrukturyzacji zwolnieniach informował prezes
Przewozów Regionalnych.
Związkowcy zaznaczyli, że ostateczna decyzja o rozpoczęciu strajku zapadnie,
jeśli do 31 października nie zostaną spełnione ich warunki.
http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/kolejarze-groza-strajkiem-w-przewozachregionalnych-1

Samorządy chcą swoich komisji trójstronnych w regionach. Pomysłem
zainteresowały Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ale do projektu muszą
jeszcze przekonać NSZZ „Solidarność”. Inne związki zawodowe są za.
Propozycje przepisów o dialogu społecznym na poziomie regionów trafiły także po
ostatnim spotkaniu samorządowców w Warszawie do Ministra Pracy i Polityki
Społecznej. Minister przyznał, że zasady dotyczące dialogu społecznego na
poziomie regionalnym są niedopracowane. Na razie to od aktywności komitetów
dialogu przy wojewodach zależy, jak są rozwiązywane lokalne problemy.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/akademia/artykuly/830483,samorzady-chca-swoich-komisjitrojstronnych-w-regionach.html

MPiPS: zatrudnienie na czas określony nie będzie mogło przekroczyć 33
miesięcy
Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został
opublikowany projekt noweli Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Został
on skierowany do konsultacji, które potrwają do 21 listopada.
Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nie będzie
mógł przekroczyć 33 miesięcy - przewiduje przedstawiony przez MPiPS projekt
noweli Kodeksu pracy. Przekroczenie tego terminu spowoduje, że umowa o pracę
stanie się umową na czas nieokreślony.
http://biznes.onet.pl/praca/mpips-zatrudnienie-na-czas-okreslony-nie-bedziemo,18493,5661824,5451429,463,1,news-detal

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sejm-wiekszosc-klubow-nie-chce-zmian-wkodeksie-pracy

Projekt o Radzie Dialogu Społecznego rozszerzony o dialog regionalny
Propozycje dotyczące wojewódzkich rad dialogu społecznego mają znaleźć się we
wspólnym projekcie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego opracowywanym przez
związki zawodowe i pracodawców. W przyszły poniedziałek prawnicy organizacji
mają omówić tę część nowych zapisów. W połowie listopada wspólny projekt może
być gotowy, a przed świętami przyjęty przez statutowe organy wszystkich
organizacji i jeszcze w tym roku przekazany stronie rządowej - oceniają uczestnicy
rozmów.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/projekt-o-radzie-dialogu-spolecznegorozszerzony-o-dialog-regionalny

Związkowcy z JSW chcą referendum ws. odwołania zarządu. Plany
zawieszenia "czternastki"
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zwrócił się do działających w spółce
związków zawodowych o opinie ws. zawieszenia na 3 lata części świadczeń.
Tłumaczy to oszczędnościami. Związkowcy odpowiadają zapowiedzią referendum
w sprawie jego odwołania.
Chodzi o możliwość zawieszenia od początku przyszłego roku na 3 lata wypłaty
m.in. 14. pensji, ekwiwalentu za deputat węglowy oraz 100-procentowego zasiłku
chorobowego.
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1266247,Zwiazkowcy-z-JSW-chca-referendumws-odwolania-zarzadu-Plany-zawieszenia-czternastki

GUS: Bezrobocie we wrześniu wyniosło 11,5 proc. wobec 11,7 w sierpniu
Stopa bezrobocia na koniec września wyniosła 11,5 proc., wobec 11,7 proc. na
koniec sierpnia oraz 13 proc. przed rokiem - poinformował w czwartek GUS. W
ujęciu miesięcznym liczba bezrobotnych spadła o 31,7 tys. osób.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-bezrobocie-we-wrzesniu-wynioslo-11-5proc-wobec-11-7-w-sierpniu

23 października 2014 r.
Sejm: większość klubów nie chce zmian w Kodeksie pracy
Większość klubów negatywnie ocenia projekt zmian w Kodeksie pracy autorstwa
PO, argumentując, że to próba wprowadzenia sześciodniowego tygodnia pracy.
PO zapewnia, że propozycja nie ma na celu zlikwidowania sobót jako dni wolnych.

Sejm: umowy zlecenia będą ozusowane od 1 stycznia 2016 r.
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Umowy zlecenia będą ozusowane od 1 stycznia 2016 r.; natomiast dochody
członków rad nadzorczych - już od stycznia 2015 r. - zdecydowali w czwartek
posłowie.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sejm-umowy-zlecenia-beda-ozusowane-od-1stycznia-2016-r

tworzenia i egzekwowania umów - uważają przedstawiciele branży energetycznej i
budowlanej.
http://budownictwo.wnp.pl/energetycy-i-budowlancy-przetargi-wymagajazmian,236855_1_0_0.html

24 października 2014 r.
Nowe prawo zamówień publicznych: koniec dyktatu najniższej ceny
Ograniczenie stosowania wyłącznie kryterium cenowego przy wyborze najlepszej
oferty w przetargu. To jedna ze zmian przewidzianych w nowelizacji Prawa
Zamówień Publicznych (PZP), która weszła w życie 19 października.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nowe-prawo-zamowien-publicznychkoniec-dyktatu-najnizszej-ceny.html

Opolskie: lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego chcą zamknąć
przychodnie
Lekarze pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej dostają co miesiąc 8 zł za
każdego zapisanego do nich pacjenta. A w przypadku osoby ze stwierdzoną
cukrzycą lub chorobą układu krążenia stawka ta była wyższa, wynosiła nie 8, ale
24 zł. Resort zdrowia chce od początku 2015 r. znieść wyższe stawki kapitacyjne
za leczenie tych chorych.
http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Opolskie-lekarze-z-PorozumieniaZielonogorskiego-chca-zamknac-przychodnie,145837,1.html

Agencje pracy wiecznie tymczasowej - apel "Solidarności"
NSZZ „Solidarność” apeluje do Premier Ewy Kopacz o pilne zmiany prawa
dotyczącego agencji pracy tymczasowej, zwracając uwagę na poważne nadużycia
w ich funkcjonowaniu.
Zdaniem Związku agencje utrzymują pracowników przez wiele lat na tzw. wiecznej
tymczasowości, korzystając z luk w przepisach ustawy o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9448-agencje-pracywiecznie-tymczasowej-apel-solidarnosci

Energetycy i budowlańcy: przetargi wymagają zmian
Potrzeba nowych zasad regulujących zamówienia publiczne; chodzi nie tylko o
Prawo zamówień publicznych, ale także kulturę urządzania przetargów oraz

Górnictwo: Rada Nadzorcza KW przyjęła program naprawczy
W środę (22 października) rada nadzorcza Kompanii Węglowej przyjęła program
naprawczy spółki na lata 2014-2020 - dowiedział się nieoficjalnie portal górniczy.
Plan naprawczy Kompanii przewiduje m.in.
 pozyskanie niezbędnych środków na dofinansowanie działalności spółki,
 programy restrukturyzacyjne dla poszczególnych kopalń kształtujące ich
zdolności produkcyjne odpowiednio do aktualnego rynku,
 racjonalizację zatrudnienia i urealnienia kosztów wynagrodzeń i
świadczeń pozapłacowych stosownie do sytuacji rynkowej i możliwości
ekonomiczno-finansowych KW,
 zwiększenie przychodów ze sprzedaż poprzez poprawę jakości i średnich
cen węgla oraz zmiany w strukturze organizacyjnej spółki i jej grupie
kapitałowej.
http://www.nettg.pl/news/124729/gornictwo-rada-nadzorcza-kw-przyjela-programnaprawczy

UE uzgodniła ramy polityki klimatycznej do 2030 roku
Unia Europejska ograniczy emisje CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r.
względem roku 1990 - uzgodnili przywódcy państw w nocy z czwartku na piątek w
Brukseli.
Kompromis przewiduje, że mniej zamożne kraje UE (z PKB poniżej 60 proc.
średniej unijnej) - wśród nich Polska - będą mogły przekazywać darmowe
pozwolenia na emisję CO2 elektrowniom do 2030 r. O taki zapis walczyła premier
Ewa Kopacz. Bez takiej klauzuli byłby trudno powstrzymać podwyżkę cen energii
elektrycznej w Polsce.
http://energetyka.wnp.pl/ue-uzgodnila-ramy-polityki-klimatycznej-do-2030roku,236892_1_0_0.html
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Do końca marca 2016 r. ZUS ma oddać budżetowi pożyczone 45 mld zł
Do końca marca 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) powinien oddać
budżetowi pożyczone 45 mld zł – poinformował w czwartek podczas posiedzenia
sejmowej komisji finansów publicznych przedstawiciel ZUS.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/do-konca-marca-2016-r-zus-ma-oddacbudzetowi-pozyczone-45-mld-zl

Pracodawcy nie przestrzegają przepisów
Jedna trzecia nieprawidłowości stwierdzonych przez Państwowa Inspekcję Pracy
w zakładach pracy dotyczy ewidencjonowania czasu pracy.
W okresie od stycznia do sierpnia br. inspektorzy PIP przeprowadzili 15,7 tys.
kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości dotyczące czasu pracy. W
związku z tym skierowano do pracodawców ponad 30,1 tys. wniosków w
wystąpieniach, 571 poleceń ustnych oraz 862 decyzje na mocy przepisów ustawy
o transporcie drogowym.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9453-pracodawcy-nieprzestrzegaja-przepisow

Publikacja Pracodawców RP na temat dialogu społecznego i podatku VAT w
Polsce
Pracodawcy RP opublikowali streszczenie raportów i analiz związanych z
utworzeniem partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w
dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1749,publikacja-pracodawcow-rp-na-tematdialogu-spolecznego-i-podatku-vat-w-polsce.html

25 października 2014 r.
Uchwalono przepisy wprowadzające ryczałt za używanie samochodu
służbowego
Zastąpienie od 1 stycznia 2015 r. obecnego systemu rozliczania podatku
dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych
systemem ryczałtowym przewiduje uchwalona w czwartek ustawa o ułatwieniu
wykonywania działalności gospodarczej.

http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/uchwalono-przepisy-wprowadzajace-ryczaltza-uzywanie-samochodu-sluzbowego

27 października 2014 r.
Konferencja BCC: Reprezentacja pracownicza w przedsiębiorstwie i jej
wpływ na efektywność działania firmy. Jak jest? Jak mogłoby być? Jak być
powinno?
Do dyskusji zaproszono przedstawicieli różnych środowisk: związki zawodowe,
organizacje pracodawców, centralne instytucje państwowe, w tym Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki, Państwową Inspekcję Pracy,
świat nauki, w tym przedstawicieli instytutów naukowych, dziennikarzy prasy, radia
i telewizji, studentów.
http://www.bcc.org.pl/Artykul.274.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7531&tx_ttnew
s[backPid]=3

28 października 2014 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rada Ministrów przejęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedłożony przez
ministra pracy i polityki społecznej. Przepisy projektu ustawy dostosowano do
rozporządzenia unijnego nr 651/2014 z 1 lipca b.r., które uznaje niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania
zapewnią ciągłość udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym (i
zamierzającym zatrudnić) osoby niepełnosprawne.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-orehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-or-1.html

Zamrożenie płac i świadczeń socjalnych w 2015 roku. Rząd przyjął projekt
ustawy okołobudżetowej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z
realizacją ustawy budżetowej, przedłożony przez ministra finansów. Projekt tzw.
ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na
2015 r.
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Do najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie ustawy okołobudżetowej
zaliczono m.in. "zamrożenie" maksymalnych wynagrodzeń osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi, czyli wynikającego z tzw. ustawy kominowej.
Poza tym "zamrożony" zostanie na poziomie z 2014 r. fundusz wynagrodzeń w
jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/831861,zamrozenie-plac-i-swiadczen-socjalnych-w2015-roku-rzad-przyjal-projekt-ustawy-okolobudzetowej.html

Apel ZZG w Polsce do premier Kopacz
Nie ma konsultacji ze stroną społeczną. Menedżerowie jednostronnie podejmują
decyzje. Sytuacja w branży węglowej zaostrza się - uważają związkowcy ze
Związku Zawodowego Górników w Polsce. Wystosowali oni w tej sprawie apel do
premier Ewy Kopacz.
http://m.nettg.pl/news/124837/czas-powrocic-do-rozmow-ktore-zainicjowal-donald-tusk

Kolejne spotkanie prawników na temat przyszłości dialogu społecznego
27 października 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli związków
zawodowych i organizacji pracodawców pracujących nad projektem nowej ustawy
o dialogu społecznym i jego instytucjach.
Kolejne spotkania prawników odbędą się 4 oraz 7 listopada 2014 r. W tym terminie
planowane jest zakończenie prac zespołu, po czym wypracowane rozwiązania
zostaną przekazane szefom poszczególnych organizacji związkowych i
pracodawców do ostatecznej oceny i decyzji w sprawie nadania im dalszego biegu.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6205:kolejnespotkanie-prawnikow-na-temat-przyszoci-dialogu-spoecznego-&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12

Nowy Szef Służby Cywilnej
Z dniem 28 października br. Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz powołała Claudię
Torres-Bartyzel na stanowisko Szefa Służby Cywilnej.
http://www.sluzbacywilna.info.pl/aktualnosci3/1030-mamy-szefowa

Jest decyzja, co dalej z majątkiem Stoczni Szczecińskiej
Za tydzień majątek po zlikwidowanej Stoczni Szczecińskiej Nowa ma stać się
własnością Szczecińskiego Parku Przemysłowego - poinformował w poniedziałek

w Szczecinie wiceminister skarbu Rafał Baniak, który odwiedził tereny
postoczniowe.
http://hutnictwo.wnp.pl/jest-decyzja-co-dalej-z-majatkiem-stoczniszczecinskiej,237112_1_0_0.html

29 października 2014 r.
Prawnicy premiera miażdżą ordynację
Gruntowna naprawa projektu albo wyrzucenie go do kosza.
W trakcie uzgodnień i konsultacji projekt został mocno skrytykowany nie tylko
przez organizacje przedsiębiorców, ale także przez wiele innych resortów oraz
Rządowe Centrum Legislacji.
http://podatki.onet.pl/prawnicy-premiera-miazdza-ordynacje,19923,5662467,1,prasa-detal

RPO chce większych uprawnień dla inspekcji pracy
Rzecznik praw obywatelskich żąda od ministra pracy inicjatywy ustawodawczej,
która umożliwi inspektorom pracy wydawanie przedsiębiorcom nakazów
umieszczenia zatrudnionych w ewidencji pracowników wykonujących prace w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/831963,rpo-chce-wiekszych-uprawnien-dla-inspekcjipracy.html

Pikieta w Gniewczynie
Około tysiąca osób protestowało wczoraj przed Fabryką Wagonów w Gniewczynie
Łańcuckiej przeciwko łamaniu praw pracowniczych oraz w obronie pracowników i
ich miejsc pracy, a także przeciwko działaniom zmierzającym do likwidacji zakładu.
Wzięli w niej udział pracownicy fabryki, mieszkańcy Gniewczyny oraz związkowcy
z Rzeszowa i Przemyśla.
http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/6594/56/c/pikieta-w-gniewczynie.html

Wielomiliardowe straty budżetu państwa wskutek błędów Ministerstwa
Finansów
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował raport „Straty budżetu
państwa z powodu błędów Ministerstwa Finansów”, który został zaprezentowany
na środowej konferencji prasowej. Spadają wpływy z akcyzy tytoniowej i
alkoholowej, gwałtownie rozszerza się szara strefa. Dramatycznie wygląda też
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sytuacja w branży hazardowej – wprowadzona chybcikiem, nie notyfikowana w UE
ustawa hazardowa, której część przepisów jest niezgodna z prawem UE, może
kosztować polskiego podatnika aż 12,8 miliarda złotych w postaci spadku wpływów
oraz konieczności wypłacenia odszkodowań dla poszkodowanych firm.
http://zpp.net.pl/aktualnosci/run,wielomiliardowe-straty-skarbupanstwa,page,1,article,777.html

 likwidacji darmowych staży i ograniczenie nadużywanego w Polsce
wolontariatu
 wprowadzenia regulacji, które pozwolą na objęcie całego rynku pracy
branżowymi układami zbiorowymi
 zwiększenia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy

http://praca.interia.pl/zarobki/news-opzz-domaga-sie-pakietu-na-rzecz-wyzszychplac,nId,1543984#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

30 października 2014 r.
W końcu to policzono: co szósty Polak pracuje na śmieciówce
Umowy śmieciowe nie mają zagwarantowanej płacy minimalnej, prawa do urlopu i
limitów czasu pracy. A mimo to jest ich coraz więcej – już 1,6 mln.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/832119,w-koncu-to-policzono-coszosty-polak-pracuje-na-smieciowce.html

Przewozy Regionalne mają plan, pieniądze i przekonanie o osiągnięciu
sukcesu. Brakuje tylko porozumienia
To jest trudna jesień dla Przewozów Regionalnych. Prowadzone są teraz rozmowy
z dotychczasowymi właścicielami, czyli samorządami na temat oddłużenia spółki.
Plan naprawczy akceptuje na razie tylko 7 z 16 województw. Jednocześnie władze
firmy starają się przekonać związkowców, by nie rozpoczynali protestu. Ponieważ
oddłużenie spółki jest konieczne nie tylko ze względu na szczególną misję
przewoźnika, ale i na otwarcie unijnego rynku kolejowego za kilka lat.
http://www.polskieradio.pl/42/3306/Artykul/1272236,Przewozy-Regionalne-maja-planpieniadze-i-przekonanie-o-osiagnieciu-sukcesu-Brakuje-tylko-porozumienia

OPZZ domaga się pakietu na rzecz wyższych płac
W związku z obietnicami ministra pracy i polityki społecznej OPZZ domaga się:
 wprowadzenia minimalnej płacy godzinowej na poziomie co najmniej 11 zł
brutto
 znacznego ograniczenia skali umów cywilnoprawnych
 ustanowienia minimalnej płacy miesięcznej na poziomie co najmniej 50
proc. średniego wynagrodzenia
 odmrożenia płac w budżetówce
 zmiany systemu podatkowego

Nowelizacja ustawy dot. rajów podatkowych już obowiązuje
Weszły w życie przepisy zakładające, że regulacje blokujące wyprowadzanie
zysków firm do rajów podatkowych zaczną obowiązywać 1 stycznia 2015 roku.
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację w środę. Tego samego
dnia wieczorem ustawa została opublikowana w internetowym Dzienniku Ustaw.
http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nowelizacja-ustawy-dot-rajow-podatkowychjuz-obowiazuje

Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia
Ostatnie, kończące kadencję, posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia odbyło się
30 października 2014 r. w siedzibie MPiPS i w dużej mierze zostało poświęcone
podsumowaniu działań Rady w latach 2013-2014.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,6946,naczelna-rada-zatrudnienia-podsumowuje-swoje-dzialania.html

31 października 2014 r.
Rada Rynku Pracy od grudnia zastąpi Naczelną Radę Zatrudnienia
Na ostatnim posiedzeniu obradowała w czwartek w Warszawie Naczelna Rada
Zatrudnienia kadencji 2013-16. W związku ze zmianami w prawie w grudniu
zastąpi ją nowe ciało - Rada Rynku Pracy.
Zmiana wynika z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rada-rynku-pracy-od-grudnia-zastapi-naczelnarade-zatrudnienia
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