GRUDZIEŃ

1/2014

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO

GRUDZIEŃ

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracownicy-tymczasowi-nie-moga-pracowacjak-zatrudnieni-na-stale

1 grudnia 2014 r.

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o
zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 2718), przedłożone przez
ministra finansów
Rząd negatywnie ocenia poselską propozycję zmian w ustawie o finansach
publicznych. Zaproponowane rozwiązania mogłyby zagrażać bezpieczeństwu
finansowemu poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (jst), a w
konsekwencji wpływałyby na wzrost deficytu i długu sektora finansów publicznych.

Polski przemysł radzi sobie z rosyjskim embargiem. Zdobywa nowe rynki
Wskaźnik PMI polskiego przemysłu mówiący o jego aktywności zanotował w
listopadzie najwyższy poziom od marca. Po raz pierwszy od siedmiu miesięcy
wzrosły zamówienia na eksport. Wygląda na to, że polska gospodarka rośnie
wystarczająco szybko, żeby w przyszłym roku zaczęły powoli rosnąć płace i
spadało bezrobocie.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17057200,Polski_przemysl_radzi_sobie_z_rosyjskim_
embargiem_.html#ixzz3KeSdWImZ

Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
Było to drugie spotkanie z rzędu, w trakcie którego odniesiono się do problematyki
dotyczącej delegowania pracowników w ramach unijnej swobody świadczenia
usług w kontekście postulatów zgłaszanych przez Polską Izbę Handlu.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,503,posiedzenie-zespolu-ds-ubezpieczenspolecznych-trojstronnej-komisji-do-spraw-spoleczno-gospodarczych.html

Posiedzenie Zespołu ds. Zagrożeń Psychospołecznych
1 grudnia 2014 r. w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się
spotkanie partnerów społecznych pracodawców i związków zawodowych w
ramach Zespołu ds. Zagrożeń Psychospołecznych.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6256:posiedzeniezespou-ds-zagroe-psychospoecznych-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/stanowisko-wobec-poselskiegoprojektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-finansach.html

Trener pracy dla niepełnosprawnych priorytetem MPiPS
Trener pracy i asystent osoby niepełnosprawnej - te dwie formy pomocy będą w
przyszłym roku priorytetem MPiPS - mówi w rozmowie z PAP, w przeddzień
Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, ich rządowy pełnomocnik Jarosław
Duda.
http://praca.wnp.pl/trener-pracy-dla-niepelnosprawnych-priorytetemmpips,239702_1_0_0.html

Posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy
W programie posiedzenia w dniu 2.12.2014 r.:
– program działania Rady na 2015 r.,
– przyjęcie stanowiska w sprawie nielegalnego zatrudnienia oraz umów
cywilnoprawnych,
– planowane przyjęcie stanowiska w sprawie raportu PIP „Przestrzeganie
przepisów w czasie pracy”.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=6AFD9B8507EE0852C1257
DA1002A7782

2 grudnia 2014 r.
Pracownicy tymczasowi nie mogą pracować jak zatrudnieni na stałe
Pracodawca nie może powierzać długotrwałych zadań pracownikowi
tymczasowemu ani identycznych z tymi, które wykonują pracownicy zatrudnieni na
stałe. Tak stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (TSUE) w opinii wydanej w sprawie C-533/13.

3 grudnia 2014 r.
5,2 mln Polaków na umowach terminowych. Co trzeci Polak drży, że szef nie
przedłuży mu kontraktu
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W III kw. 2014 r. ponad 3,6 mln pracowników miało umowy na czas określony –
wynika z badań aktywności ekonomicznej ludności prowadzonych przez GUS.
Nigdy wcześniej nie było tak dużej ich liczby. Obok nich, jak szacuje DGP, ok. 1,6
mln osób podpisało zlecenia lub umowy o dzieło.
W sumie ponad 5,2 mln ma zajęcie, które słabo wiąże ich z pracodawcą.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/839351,5-2-mln-polakow-naumowach-terminowych-co-trzeci-polak-drzy-ze-szef-nie-przedluzy-mu-kontraktu.html

Lewiatan przygotuje dobre praktyki w zamówieniach publicznych
Cena nabycia nie jest już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a
zamawiający będzie mógł wymagać od wykonawcy zatrudniania na podstawie
umowy o pracę. Wszystko dzięki nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
Należy jednak pamiętać, że sama nowelizacja nie wystarczy, by w obszarze
zamówień publicznych wybierać rzeczywiście najlepszą ofertę. Potrzeba też
odpowiedniego podejścia, właściwych procedur, a przede wszystkim dobrych
praktyk w ramach nowego, efektywniejszego sposobu rozstrzygania przetargów.
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2014/1/lewiatan_przygotuje_dobre_praktyki_w_z
amowieniach_publicznych

4 grudnia 2014 r.
Pielęgniarki szykują się do strajku generalnego w 2015 r.
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
podjął uchwałę o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali
ogólnopolskiej: w celu poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, a
w razie konieczności podjęcia także strajku generalnego w 2015 r.
http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1708337,1,pielegniarki-szykuja-sie-dostrajku-generalnego-w-2015-r,index.html

Protest pracowników JZR zakończony porozumieniem
Nie będzie zwolnień grupowych w Jastrzębskich Zakładach Remontowych (JZR).
Ich pracownicy mają być objęci programem dobrowolnych odejść i przejść do
spółki Szkolenie i Górnictwo (SiG). Podpiszą tam umowy na czas nieokreślony.
To najważniejsze zapisy porozumienia podpisanego w środę wieczorem ze
związkami zawodowymi.
Pracownicy do 15 stycznia mają zadeklarować czy przystąpią do programu.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/protest-pracownikow-jzr-zakonczonyporozumieniem

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. polityki gospodarczej i rynku
pracy
Na spotkaniu w dniu 4 grudnia 2014 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego
„Dialog” dyskutowano na temat szkolnictwa zawodowego w Polsce
Pracodawcy zgodnie stwierdzili, że istnieje pilna potrzeba powołania zespołu
międzyresortowego (z udziałem partnerów społecznych) w celu opracowania, na
podstawie doświadczeń niemieckich, programu wdrażania i upowszechniania
systemu kształcenia dualnego w Polsce.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,504,posiedzenie-zespolu-problemowego-tk-dspolityki-gospodarczej-i-rynku-pracy.html

Eksperci związkowi pracują nad projektem zmian przepisów o dialogu
społecznym
4 grudnia 2014 r. w siedzibie Forum Związków Zawodowych w Warszawie odbyło
się spotkanie grupy ekspertów reprezentujących FZZ, NSZZ Solidarność oraz
OPZZ, którzy omawiali zapisy projektu zmian regulacji dialogu społecznego i jego
instytucji.
Uzgodniono, że przedstawiciele poszczególnych centrali związkowych przygotują
teraz propozycję ostatecznych zapisów projektu, z uwzględnieniem ewentualnych
punktów spornych, i przedłożą je władzom swoich organizacji. Podjęcie decyzji
planowane jest, zgodnie z ustaleniem, przed 15 grudnia br.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6265:ekspercizwizkowi-pracuj-nad-projektem-zmian-przepisow-o-dialogu-spoecznym&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Ponad 550 mln euro dla zagrożonych ubóstwem
Komisja Europejska zatwierdziła 3 grudnia polski program operacyjny, dzięki
któremu Polska skorzysta z nowego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym. Jest on jednym z największych Funduszy w Europie pod
względem środków finansowych. W okresie 2014–2020 Polska otrzyma 473,36
mln euro w celu udzielania wsparcia żywnościowego osobom zagrożonym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Będzie to zgodne z „Krajowym Programem
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar
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aktywnej integracji”. Suma ta zostanie uzupełniona o kwotę 83,5 mln euro ze
środków krajowych.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,6999,ponad-550-mln-euro-dlazagrozonych-ubostwem.html

Polskie górnictwo wymaga szybkich i głębokich reform
W tym roku Barbórka nie była radosnym świętem dla branży górniczej, która
pogrążona jest w głębokim kryzysie i ma ogromne problemy finansowe. Z
problemami zmagają się przede wszystkim śląskie spółki węglowe. Zdecydowanie
w lepszej sytuacji jest Lubelska Bogdanka, która udowadnia, że na węglu można
zarabiać, ale jest to możliwe dzięki restrukturyzacji.
http://www.polskieradio.pl/42/3306/Artykul/1309516,Polskie-gornictwo-wymaga-szybkich-iglebokich-reform-

Ochrona osób ujawniających informacje o nieprawidłowościach w miejscu
zatrudnienia
Konfederacja Lewiatan dostrzega ten problem i uważa, że należy dokonać
wnikliwej analizy tego zjawiska na polskim rynku pracy. W kręgu naszych
zainteresowań szczególnie chodzi o ujawnianie przez pracowników w interesie
publicznym działań nielegalnych i nieetycznych, jak na przykład malwersacje
finansowe, korupcja, ustawianie przetargów, niszczenie środowiska, które
negatywnie wpływają na organizację życia gospodarczego, kondycję i renomę
przedsiębiorstwa.
http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/opinie/prawo-pracy-i-rynekpracy/1/ochrona_osob_ujawniajacych_informacje_o_nieprawidlowosciach_w_miejscu_zatr
udnienia_whistleblowing_scheme

7 grudnia 2014 r.

5 grudnia 2014 r.
Wszyscy chcą zmian w zatrudnianiu tymczasowym
Związki zawodowe i agencje pracy chcą zmian warunków zatrudniania
tymczasowego. W MPiPS rozpoczęły się rozmowy na temat nowelizacji przepisów.
W resorcie pracy odbyło się już pierwsze spotkanie ekspertów partnerów
społecznych i przedstawicieli rządu poświęcone nowelizacji ustawy z 9 lipca 2003
r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 ze zm.).
Kolejne odbędzie się w przyszłym tygodniu.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/839851,leasing-pracownikow-doucywilizowania-wszyscy-chca-zmian-w-zatrudnianiu-tymczasowym.html

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego
W dniu 5 grudnia 2014 r. odbyło się czwarte w br. posiedzenie Zespołu
problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego, któremu przewodniczył Pan
Zbigniew Żurek – Wiceprezes BCC.
W spotkaniu uczestniczyli statutowi członkowie Zespołu reprezentujący strony:
pracodawców i rządową.
Dyskutowano na temat aktualnej sytuacji dialogu społecznego.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,505,posiedzenie-zespolu-problemowego-tk-dsrozwoju-dialogu-spolecznego.html

Kowalczyk: górnicy nie zostaną bez pomocy
Model górnictwa węgla kamiennego wymaga całościowych zmian, do tony węgla
dopłacamy średnio ponad 32 zł - powiedział PAP pełnomocnik rządu ds. górnictwa,
wiceminister gospodarki Wojciech Kowalczyk. Zapewnił jednocześnie, że górnicy
nie zostaną bez pomocy.
Kowalczyk poinformował, że rząd na ostatnim posiedzeniu przedłużył mu do końca
miesiąca czas na przedstawienie całościowego planu naprawczego dla polskiego
górnictwa węgla kamiennego.
http://gornictwo.wnp.pl/kowalczyk-gornicy-nie-zostana-bez-pomocy,240093_1_0_0.html

Założenie firmy już w 7 dni
W związku z wdrożeniem systemu informatycznego, integrującego rejestry
prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Główny
Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 1 grudnia 2014 r.
można szybciej rozpocząć działalność gospodarczą.
http://praca.wnp.pl/zalozenie-firmy-juz-w-7-dni,240099_1_0_0.html

8 grudnia 2014 r.
MPiPS: w listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 11,4 proc.
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Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie do 11,4 proc. wobec 11,3
proc. w październiku - wynika z przedstawionych w poniedziałek szacunków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 68 tys. ofert pracy i aktywizacji
zawodowej - to o prawie 23 proc. więcej niż przed rokiem. Tak dobrego wyniku nie
było od początku kryzysu w 2008 r. - podało MPiPS w komunikacie.
W urzędach pracy na koniec listopada zarejestrowanych było 1 mln 801 tys. osób.
To o 315 tys. mniej niż przed rokiem.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mpips-w-listopadzie-stopa-bezrobociawyniosla-11-4-proc

Kopalnie uratuje likwidacja Karty Górnika i zmiana ustawy o związkach?
Aby uratować polskie górnictwo węgla kamiennego konieczne są zmiany
legislacyjne, jak m.in. zniesienie "Karty górnika", zakończenie wydawania posiłków
profilaktycznych, zniesienie deputatu węgla dla emerytów. Konieczne jest także
wygaszenie wydobycia w części nierentownych zakładów - to główne tezy raportu
"Nowoczesne górnictwo - made in Poland" przygotowanego przez Centrum im.
Adama Smitha.
http://gornictwo.wnp.pl/kopalnie-uratuje-likwidacja-karty-gornika-i-zmiana-ustawy-ozwiazkach,240187_1_0_0.html

Kosiniak-Kamysz: nie ma potrzeby zmian przepisów podatkowych dla
rolników
Nie ma obecnie potrzeby zmian przepisów podatkowych dot. rolników - powiedział
w poniedziałek w radiu TOK FM minister pracy i polityki społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz. Należy natomiast wspierać system zachęt, by rolnicy odchodzili
od podatku rolnego - dodał.
http://praca.wnp.pl/kosiniak-kamysz-nie-ma-potrzeby-zmian-przepisow-podatkowych-dlarolnikow,240122_1_0_0.html

Minister skarbu: konsolidacja chemii stworzyła fundament do rozwoju
To była dobra konsolidacja, jej efekty zwłaszcza jeśli chodzi o ekspansję
zagraniczną, przeszły nasze oczekiwania - tak minister skarbu Włodzimierz
Karpiński podsumowuje w rozmowie z wnp.pl proces konsolidacji polskiej branży
chemicznej.

http://chemia.wnp.pl/minister-skarbu-konsolidacja-chemii-stworzyla-fundament-dorozwoju,240144_1_0_0.html

Minister Wasiak: 5,2 mld euro na gospodarkę niskoemisyjną
Projekty wpisujące się w wypełnienie zobowiązań pakietu energetycznoklimatycznego będą realizowane głównie ze środków Programu Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020. Będą one wspierały przejście na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Na realizację tych inwestycji
przeznaczymy ok. 5,2 mld euro - mówi Maria Wasiak, minister infrastruktury.
http://energetyka.wnp.pl/minister-wasiak-5-2-mld-euro-na-gospodarkeniskoemisyjna,240229_1_0_0.html

9 grudnia 2014 r.
Wicepremier Piechociński o europejskim bezpieczeństwie energetycznym
Polityka energetyczna UE, energetyka jądrowa oraz reindustrializacja przemysłu to
główne tematy konferencji „Power Ring: Europejski rynek energii między
Zjednoczoną Europą i odrębnością narodową”. Spotkanie, w którym udział wziął
wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, odbyło się 8 grudnia 2014 r.
w MG.
Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę na zmiany zachodzące w europejskim
przemyśle i sektorze energetycznym. – Niezbędne jest ukończenie utworzenia
wewnętrznego rynku energii, co stanowi dla Polski jeden z fundamentów
konkurencyjności gospodarki i bezpiecznych dostaw energii – powiedział.
http://www.mg.gov.pl/node/22378

Karta Dużej Rodziny: to się opłaca!
Ponad 360 firm i instytucji, 1000 miejsc oferujących zniżki dla rodzin
wielodzietnych, ponad pół miliona odebranych kart – to najnowszy bilans Karty
Dużej Rodziny. Zarówno firmy, jak i rodziny coraz chętniej dołączają do programu.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7006,karta-duzejrodziny-to-sie-oplaca.html

Orlen: związkowcy Solino wcale nie chcą dialogu
Wszystkie próby organizowania spotkań z udziałem zarządu spółki IKS Solino,
przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, wojewody czy przedstawicieli rady
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nadzorczej spółki kończyły się każdorazowo odmową podjęcia jakiegokolwiek
dialogu ze strony organizacji związkowych - przekonuje PKN Orlen.
http://nafta.wnp.pl/orlen-zwiazkowcy-solino-wcale-nie-chca-dialogu,240262_1_0_0.html

Lewiatan chce zmian w przepisach o podróżach służbowych
Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza
miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym
miejscem pracy, a także w dodatkowym miejscu pracy powinny przysługiwać
należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową - uważa
Konfederacja Lewiatan.
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2014/1/lewiatan_chce_zmian_w_przepisach_o_p
odrozach_sluzbowych

Jarczewski, prezes Grupy Azoty, wymienia trzy najważniejsze dla niej sprawy w
2014 r.
http://chemia.wnp.pl/p-jarczewski-trzy-kluczowe-rzeczy-dla-grupyazoty,240317_1_0_0.html

Posiedzenie plenarne Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych
Obrady Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 10 grudnia
2014 r. skupiły się wokół problematyki systemu kształcenia zawodowego w Polsce,
w tym potrzeby stymulowania rozwoju struktury kształcenia ponadpodstawowego
dostosowanego do oczekiwań rynku pracy oraz promocji różnorodności form
organizacji kształcenia zawodowego.

10 grudnia 2014 r.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,507,trojstronna-komisja-o-ksztalceniu-zawodowymi-nowelizacji-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-ochrona-miejscpracy.html

Ciężko w KW: na 14 kopalń tylko jedna jest rentowna
W pierwszym półroczu br. na czternaście kopalń Kompanii Węglowej zaledwie trzy
były rentowne, a reszta generowała straty. Obecnie rentowna jest już zaledwie
jedna kopalnia.

Konferencja z okazji Jubileuszu 20-Lecia Centrum Partnerstwa Społecznego
Dialog
W jubileuszowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ministerstwa pracy,
instytutów naukowych, partnerów społecznych.

http://gornictwo.wnp.pl/ciezko-w-kw-na-14-kopaln-tylko-jedna-jestrentowna,240296_1_0_0.html

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6272:jubileusz-20lecia-cps-dialog&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Prezes PKF Consult: finansowanie związków musi być przejrzyste
W poprzednim systemie funkcjonowało coś takiego jak komitety robotnicze.
Posiadały one bardzo duże uprawnienia i były podwieszone pod organizację
partyjną. Mam wrażenie, że dziś nieraz mylone są przepisy o związkach
zawodowych z zasadami, według których funkcjonowały kiedyś te struktury ocenia Ewa Jakubczyk-Cały, prezes zarządu PKF Consult.

Komisja Trójstronna o sygnalistach
Czy osoby informujące o nieprawidłowościach w miejscu pracy w celu ochrony
interesu publicznego, czyli tzw. sygnaliści będą mieli swoje umocowanie w
Kodeksie pracy? Taki postulat na wtorkowym (9.12.) posiedzeniu Trójstronnej
Komisji ds. prawa pracy i układów zbiorowych zgłosiła Fundacja Batorego, która
chce dodatkowo by wobec sygnalistów stosowano wprost zakaz dyskryminacji.

http://praca.wnp.pl/prezes-pkf-consult-finansowanie-zwiazkow-musi-bycprzejrzyste,240306_1_0_0.html

P. Jarczewski: trzy kluczowe rzeczy dla Grupy Azoty
Kontynuacja procesu konsolidacji, a więc budowania tożsamości jednej grupy,
stworzenie modelu budowy wartości na lata 2014-20, uczestnictwo w gremiach
międzynarodowych, w szczególności w Fertilizers Europe, co zakończyło się
sukcesem w postaci odnowienia ceł antydumpingowych na nawozy - Paweł

http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1817,komisja-trojstronna-o-sygnalistach.html

Wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów
Konfederacja Lewiatan zwraca się z apelem o ponowne rozważenie uwag
zgłoszonych przez stronę społeczną do projektu założeń projektu ustawy o
wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.
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Konfederacja Lewiatan w przeważającej mierze pozytywnie ocenia przygotowany
przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości
projekt.

15 grudnia 2014 r.

12 grudnia 2014 r.

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/gus-kolejny-miesiac-spadku-cen-w-gospodarce/1d3tk

http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/opinie/prawoogolnogospodarcze/1/wspieranie_polubownych_metod_rozwiazywania_sporow

GUS: kolejny miesiąc spadku cen w gospodarce
GUS podał najnowsze dane dotyczące zmian cen. Deflacja konsumencka wyniosła
0,6% w ujęciu rocznym w październiku br. (wobec 0,6% r/r deflacji w poprzednim
miesiącu). To kolejny miesiąc spadku cen w polskiej gospodarce.

Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
W dniu 12 grudnia 2014 r. odbyło się, kolejne, dziewiąte w bieżącym roku
posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych.
Tematyka posiedzenia poświęcona była uprawnieniom pracowników
tymczasowych do zasiłków chorobowych.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,508,posiedzenie-zespolu-ds-ubezpieczenspolecznych-trojstronnej-komisji-do-spraw-spoleczno-gospodarczych.html

KW wycofuje się decyzji o odebraniu emerytom tony węgla za 2014 r.
Kompania Węglowa (KW) wycofała się decyzji o odebraniu tony węgla byłym
pracownikom tej spółki z deputatu za rok 2014. O przyjęciu uchwały w tej sprawie
przez zarząd KW poinformowali w czwartek związkowcy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kw-wycofuje-sie-decyzji-o-odebraniuemerytom-tony-wegla-za-2014-r

13 grudnia 2014 r.
Lewiatan: przepisy o ZFŚS do poprawy
Obecnie przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwalniają z
oskładkowania tylko te świadczenia, które są różnicowane przez pracodawcę.
Zdaniem Konfederacji Lewiatan należy wprowadzić nowe regulacje, dzięki którym
świadczenia przyznawane pracownikom po równo także skorzystają ze zwolnienia.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/lewiatan-przepisy-o-zfss-do-poprawy
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