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4 listopada 2014 r.

1 listopada 2014 r.
Związki zawodowe rozwiążą problemy pracownika
Związki zawodowe odgrywają bardzo istotną rolę w zakładzie pracy. Ich celem jest
bowiem zagwarantowanie pracownikom jak największej ochrony. W jaki sposób
działają związki zawodowe? Kto może do nich należeć?
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zwiazki-zawodowe-rozwiaza-problemypracownika

3 listopada 2014 r.
Konferencja „Jak ożywić prawo układowe i dialog autonomiczny w Polsce?
Ocena 20-lecia obowiązywania wolności układowej”
Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy konferencji dyskutowali nad funkcjonowaniem układów w dzisiejszych
realiach oraz zastanawiali się nad niezbędnymi zmianami systemowymi w prawie
pracy.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5527,6949,dwadziescia-lat-ukladowzbiorowych-pracy-i-co-dalej.html

Mobbing i dyskryminacja w ZUS? Pracownicy piszą list do prezesa i premiera
Pracownicy ZUS są przemęczeni i mobbingowani. Jedna osoba popełniła nawet
samobójstwo - piszą związki zawodowe do prezesa Zakładu i premier Ewy
Kopacz. Sprawę będzie wyjaśniać rada nadzorcza.
http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,16903987,Mobbing_i_dyskryminacja_w_ZUS__Praco
wnicy_pisza_list.html#ixzz3I0sxe300

Bliżej strajku w Przewozach Regionalnych
Nie ma porozumienia między związkowcami z Przewozów Regionalnych a
Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Związkowcy domagali się wstrzymania
zwolnień i oddłużenia spółki. Ministerstwo Infrastruktury odpowiada, że nie jest
adresatem tych postulatów. Związkowcy grożą strajkiem.

Posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy
Nielegalne zatrudnienie stanowiło jeden z tematów posiedzenia sejmowej Rady
Ochrony Pracy, które odbyło się we wtorek, 4 listopada br. W czasie obrad
poruszono także problematykę umów cywilnoprawnych i terminowych w
stosunkach pracy.
http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rada-ochrony-pracy-o-nielegalnym-zatrudnieniui-umowach-cywilnoprawnych-1

PIP: trzeba zmienić prawo, by walczyć z nielegalnym zatrudnianiem
W ostatnich siedmiu latach inspekcja pracy prześwietliła 146 tys. podmiotów pod
kątem legalności zatrudnienia; naruszenia przepisów stwierdzono w co drugim; by
skutecznie walczyć z nielegalnym zatrudnianiem, trzeba zmienić prawo - wskazuje
PIP w opracowaniu dla Rady Ochrony Pracy.
Nielegalne zatrudnienie, umowy cywilnoprawne oraz umowy terminowe stosowane
w stosunkach pracy, to dziś jeden z najważniejszych tematów, jeśli chodzi o
sprawy związane z ochroną pracy
http://praca.wnp.pl/pip-trzeba-zmienic-prawo-by-walczyc-z-nielegalnymzatrudnianiem,237747_1_0_0.html

MPiPS kończy analizy dot. agencji pracy tymczasowej
Ministerstwo pracy wkrótce zakończy analizy dotyczące zmian w ustawie o
pracownikach tymczasowych, jakie zgłosiły m.in. inspekcja pracy oraz
"Solidarność". Spotkanie podmiotów zainteresowanych tym tematem planowane
jest na 13 listopada.
http://praca.wnp.pl/mpips-konczy-analizy-dot-agencji-pracytymczasowej,237662_1_0_0.html

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. polityki gospodarczej i rynku
pracy
W dniu 4 listopada 2014 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
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Głównym tematem dyskusji był projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,496,posiedzenie-zespolu-problemowego-tk-dspolityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

Kolejne spotkanie prawników reprezentujących związki zawodowe i
organizacje pracodawców
Rozmowy o kompetencjach i organizacji instytucji dialogu
4 listopada 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie prawników reprezentujących
związki zawodowe i organizacje pracodawców dotyczące wypracowania nowej
formuły dialogu społecznego w Polsce.
Rozmowy dotyczyły zagadnień: osobowości prawnej nowego ciała dialogu
społecznego, organizacji i kompetencji Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego,
struktury organizacyjnej Rady Dialogu, w tym Zgromadzenia Ogólnego, Prezydium,
Sekretarzy oraz Biura Rady.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6213:rozmowy-okompetencjach-i-organizacji-instytucji-dialogu&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Rząd zatwierdził kolejne kontrakty terytorialne
Rada Ministrów zatwierdziła kontrakty terytorialne dla 7 województw: lubuskiego,
małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, warmińskomazurskiego i zachodniopomorskiego. We wrześniu rząd przyjął kontrakty dla
województw: śląskiego i podlaskiego.
Kontrakt terytorialny to umowa zawierana między rządem a samorządem
województwa, w której określa się cele rozwojowe i przedsięwzięcia istotne dla
rozwoju kraju oraz danego województwa. Zatwierdzone kontrakty mają
obowiązywać w latach 2014-2023.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-zatwierdzil-kolejne-kontraktyterytorialne.html

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zmiana rozporządzenia ma na
celu stworzenie podstaw prawnych do udzielenia jednorazowej pomocy finansowej

producentom cebuli, kapusty i jabłek w związku ze spadkiem cen skupu tych
produktów w 2014 r., spowodowanym ograniczeniami w handlu
międzynarodowym, a w szczególności rosyjskim embargiem.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rozporzadzenie-zmieniajacerozporzadzenie-w-sprawie-realizacji-niektorych.html

Rząd przyjął rozporządzenia dotyczące pomocy dla przedsiębiorców
Rząd przyjął pakiet rozporządzeń dotyczących pomocy dla przedsiębiorców. Dzięki
nim małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dotacje finansowe na
wsparcie eksportu i promocję gospodarki za granicą.
Środki na dotacje będą pochodzić z budżetu resortu gospodarki. W przypadku
każdego rozporządzenia będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości
maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych.
http://www.polskieradio.pl/42/1699/Artykul/1277371,Rzad-przyjal-rozporzadzeniadotyczace-pomocy-dla-przedsiebiorcow

Mikro-, małe i średnie firmy walczą o przetrwanie na rynku
Mikro-, małe i średnie firmy zatrudniają 60 proc. osób pracujących w całym
sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Konfederacja Lewiatan przedstawiła raport na
temat tej grupy firm. Okazuje się, że szczególnie te najmniejsze myślą głównie o
przetrwaniu, a nie o zatrudnianiu nowych pracowników. Zaś przepisy prawa pracy
ci najmniejsi przedsiębiorcy wymieniają jako jedną z głównych barier w ich
rozwoju.
http://www.polskieradio.pl/42/3306/Artykul/1277762,Mikro-male-i-srednie-firmy-walcza-oprzetrwanie-na-rynku-

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. układów zbiorowych pracy
Głównym tematem dyskusji był projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw – projekt z dnia 20 października 2014 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,497,posiedzenie-zespolu-problemowego-tk-dsprawa-pracy-i-ukladow-zbiorowych.html

KE obniża prognozę wzrostu dla całej UE oraz strefy euro
Wzrost gospodarczy w Polsce spadnie z 3 proc. w tym roku do 2,8 proc. w
przyszłym - przewiduje w swoich prognozach KE. Do słabszego rozwoju
przyczyniają się nie najlepsza sytuacja w strefie euro oraz napięcia za wschodnią
granicą.
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http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706205,1154450-KE-obniza-prognoze-wzrostugospodarczego-dla-Polski.html

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/9523-o-dialoguspolecznym-w-brukseli

Zarząd KHW chce zawiesić niektóre górnicze przywileje
Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) zaproponował zawieszenie na
trzy lata niektórych górniczych świadczeń, m.in. wypłaty Barbórki, 14. pensji i
deputatu węglowego – poinformowali związkowcy. Spółka tłumaczy te propozycje
trudną sytuacją ekonomiczną.

6 listopada 2014 r.

http://biznes.onet.pl/zarzad-khw-chce-zawiesic-niektore-gorniczeprzywil,18490,5663158,1,news-detal

5 listopada 2014 r.
Strajki w polskich firmach. Pracownicy PKN Orlen, IKS Solino, PKP Cargo,
Poczta Polska walczą o przywileje
Fala protestów przelewa się przez państwowe firmy. Strajki zapowiadane są w
m.in PKN Orlen, IKS Solino, PKP Cargo, Poczta Polska. Związkowcy poza
żądaniami podwyżek, walczą też np. o utrzymanie dziedziczenia etatu. Zdaniem
fachowców termin protestów nie jest przypadkowy - zbliżają się wybory 2014 informuje "Rzeczpospolita"
http://biznes.onet.pl/strajki-w-polskich-firmach-pracownicy-pkn-orlenik,18490,5663180,news-detal

Kluzik-Rostkowska: 820 mln euro na rozwój szkolnictwa zawodowego
Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska zapowiedziała, że w nowej
perspektywie finansowej jej resort będzie miał na rozwój szkolnictwa zawodowego
120 mln euro, a w budżetach marszałków województw będzie 700 mln euro.
http://www.pulshr.pl/edukacja/kluzik-rostkowska-820-mln-euro-na-rozwoj-szkolnictwazawodowego,22616.html

O dialogu społecznym w Brukseli
Konferencja podsumowująca cykl międzynarodowych spotkań, badań, analiz
poświęconych dialogowi społecznemu w tak zwanych nowych krajach Unii
Europejskiej oraz w krajach kandydujących do niej odbyła się pod auspicjami ITC
(International Training Centre) 28-30 października w Brukseli.

Młodzi bezrobotni mogą liczyć na wsparcie
6 listopada br. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbyło się
spotkanie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji inaugurującej „Gwarancje dla
młodzieży”. „Równi na rynku pracy” i „Pomysł na siebie” to projekty prowadzone
przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Do końca
2015 r. 393 jednostki OHP z całego kraju zorganizują centra edukacji i pracy
młodzieży, centra kariery, czy punkty pośrednictwa pracy, poinformowało MPiPS.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mlodzi-bezrobotni-moga-liczyc-na-wsparcie

Ok. 400 związkowców Przewozów Regionalnych pikietowało przed MIR
Około 400 związkowców spółki Przewozy Regionalne pikietowało w czwartek w
Warszawie przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Związkowcy sprzeciwiają
się restrukturyzacji spółki i domagają się konsolidacji przewozów regionalnych.
Grożą strajkiem.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ok-400-zwiazkowcow-przewozowregionalnych-pikietowalo-przed-mir

7 listopada 2014 r.
Podsumowanie prac zespołu prawników ws. zmian w dialogu społecznym
7 listopada w kancelarii prawnej „Juris” w Warszawie odbyło się spotkanie
prawników związkowych i pracodawców przygotowujących projekt ustawy
zmieniającej zasady funkcjonowania instytucji dialogu społecznego w Polsce.
Podsumowano dotychczasowe prace, których celem było określenie kompetencji i
organizacja nowej Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewódzkich Rad Dialogu
Społecznego.
W najbliższych dniach przygotowana przez prawników propozycja projektu ustawy
zostanie przekazana liderom wszystkich siedmiu reprezentatywnych organizacji
partnerów społecznych, którzy zdecydują o charakterze dalszych prac nad
zmianami w dialogu.
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http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6220:podsumowanie
-prac-zespou-prawnikow-ws-zmian-w-dialogu-spoecznym-&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12

Lewiatan: wspólne stanowisko pracodawców w sprawie umów terminowych
już wkrótce
Organizacje pracodawców jeszcze w tym miesiącu wypracują wspólne stanowisko
dotyczące umów terminowych. Konfederacja Lewiatan krytykuje propozycję
Ministerstwa Pracy, żeby można było podpisać maksymalnie tylko trzy umowy o
pracę na czas określony, a łączny ich czas nie mógł być dłuższy niż 33 miesiące.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/lewiatan-wspolne-stanowisko-pracodawcow-wsprawie-umow-terminowych-juz-wkrotce

Sejm przyjął kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców
Blisko 40 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy, w tym zniesienie zbędnych
obowiązków biurokratycznych w prawie gospodarczym, to główne cele projektu
ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Dokument został
przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z organizacjami
reprezentującymi przedsiębiorców i innymi resortami. Sejm, po rozpatrzeniu
poprawek Senatu, przyjął ustawę 7 listopada 2014 r.
http://www.mg.gov.pl/node/22098

8 listopada 2014 r.

W październiku stopa bezrobocia spadła w Polsce do 11,3 proc. wobec 11,5 we
wrześniu - poinformował w poniedziałek minister pracy Władysław KosiniakKamysz.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kosiniak-kamysz-bezrobocie-w-pazdziernikuspadlo-o-0-2-do-11-3-proc

Poniedziałkowe negocjacje w Katowickim Holdingu Węglowym - bez
porozumienia
Bez zawarcia porozumienia zakończyły się poniedziałkowe, kilkugodzinne
rozmowy między zarządem a związkowcami z Katowickiego Holdingu Węglowego
(KHW). Zarząd KHW chce zawieszenia części górniczych świadczeń, tłumacząc to
trudną sytuacją ekonomiczną. Związkowcy odpowiadają, że propozycje szefów
Holdingu oznaczają dla górników utratę sporej części zarobków.
http://www.cire.pl/item,101799,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&
utm_medium=link

Jak pomóc studentom i absolwentom na rynku pracy?
Minister nauki i szkolnictwa wyższego, przedstawiciele uczelni, pracodawców i
studenci spotkali się 6 listopada przy okrągłym stole poświęconym podniesieniu
jakości staży i praktyk oferowanym młodym.
http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx

12 listopada 2014 r.

PFRON zachowa osobowość prawną
Wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja
zawiera rozwiązania mające na celu utrzymanie stabilnego i silnego systemu
zarządzania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=E9F9239F4CB6CDB4C125
7D7E0032D952

Związki zawodowe prowadzą rozmowy z zarządem Kompanii Węglowej
Po raz kolejny górnicze związki zawodowe spotykają się z zarządem Kompanii
Węglowej, by rozmawiać o przyszłości firmy. Chodzi o plan naprawczy, przyjęty
przez władze spółki, jak i właściciela czyli, Skarb Państwa.
Po raz pierwszy wstępne założenia planu przedstawiono stronie społecznej na
początku sierpnia. Zarówno wtedy, jak i dziś spółka nie chciała ich przedstawić
dziennikarzom ani opinii publicznej. Wiadomo jednak, że oprócz cięć w sferze
wynagrodzeń jednym z ważniejszych założeń planu była sprzedaż kopalń.
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1286203,Zwiazki-zawodowe-prowadza-rozmowyz-zarzadem-Kompanii-Weglowej

10 listopada 2014 r.
Kosiniak-Kamysz: bezrobocie w październiku spadło o 0,2 do 11,3 proc.
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Raport NBP: wzrost PKB wolniejszy, koniec z deflacją, ceny zaczną wreszcie
rosnąć
W 2015 r. inflacja wyniesie 1,1 proc., a PKB wzrośnie o 3 proc., natomiast w tym
roku inflacja wyniesie 0,1 proc., a wzrost gospodarczy 3,2 proc. - wynika z tzw.
centralnej ścieżki projekcji inflacji i PKB zawartej w "Raporcie o inflacji - Listopad
2014".

Nowe rozwiązania prawne dla polskich przewoźników poszkodowanych
przez embargo Rosji
Resorty pracy oraz infrastruktury i rozwoju przygotowują rozwiązania prawne
wspierające polskich przewoźników dotkniętych rosyjskim embargiem - powiedział
wiceszef MIR Zbigniew Rynasiewicz. Dodał, że trudno jest przekonać KE, by
sektor ten dostał pomoc z funduszy UE.

13 listopada 2014 r.

14 listopada 2014 r.

Młodzi chcą emigrować za pracą
Co piąty aktywny lub potencjalny uczestnik polskiego rynku pracy rozważa wyjazd
z kraju w celu zarobkowym w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Aż 75 proc.
osób mających takie plany to osoby poniżej 35. roku życia. Wśród chętnych do
wyjazdu są też częściej osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym.

PKP Cargo rozważa uruchomienie programu dobrowolnych odejść
PKP Cargo rozważa uruchomienie programu dobrowolnych odejść - poinformował
w czwartek PAP rzecznik prasowy spółki Mirosław Kuk. Dodał, że na razie w tej
sprawie nie zapadły żadne decyzje. Pod koniec września br. grupa PKP Cargo
zatrudniała 26,1 tys. osób.

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1285024,Raport-NBP-wzrost-PKB-wolniejszykoniec-z-deflacja-ceny-zaczna-wreszcie-rosnac-

http://www.polskieradio.pl/42/3168/Artykul/1286298,Nowe-rozwiazania-prawne-dlapolskich-przewoznikow-poszkodowanych-przez-embargo-Rosji

http://praca.interia.pl/praca-za-granica/news-mlodzi-chca-emigrowac-zapraca,nId,1550669#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pkp-cargo-rozwaza-uruchomienie-programudobrowolnych-odejsc

Śląskie: związkowcy i pracownicy JSW obawiają się o miejsca pracy
Przed Jastrzębską Spółką Węglową odbył się w czwartek protest związkowców i
pracowników spółki. Boimy się o miejsca pracy i żądamy odwołania tego zarządu powiedział rzecznik Wspólnej Reprezentacji Związków Piotr Szereda.

Śląskie: uczniowie szkół zawodowych będą się kształcić u pracodawców
Założenia Śląskiego Programu Powszechnych Praktyk "Dualna Klasa" zostały w
czwartek zaprezentowane m.in. pracodawcom i dyrektorom szkół na konferencji
"Pakt na Rzecz Efektywnego Kształcenia Zawodowego w Województwie Śląskim".
"Dualny system kształcenia zakłada, że uczeń połowę czasu nauki będzie spędzał
w szkole natomiast drugą połowę w zakładzie pracy, gdzie będzie niejako
pracownikiem na pół etatu".

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/slaskie-zwiazkowcy-i-pracownicy-jsw-obawiajasie-o-miejsca-pracy

Zaostrza się sytuacja w Kompanii Węglowej: pilnie zbierze się specjalny
zespół. Premier żąda informacji
18 listopada zbierze się specjalny zespół ds. górnictwa węgla kamiennego.
Wcześniej o potrzebie pilnego spotkania mówił minister skarbu, który ocenił, że
niepowodzenie z pozyskaniem finansowania przez KW to silny sygnał, że działania
dotyczące restrukturyzacji górnictwa są niewystarczające.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/slaskie-uczniowie-szkol-zawodowych-beda-sieksztalcic-u-pracodawcow

http://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1286815,Zaostrza-sie-sytuacja-w-KompaniiWeglowej-pilnie-zbierze-sie-specjalny-zespol-Premier-zada-informacji
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