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https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-opodatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-8.html

16 grudnia 2014 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z ochroną miejsc pracy
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, przedłożony przez ministra
pracy i polityki społecznej. Zgodnie z projektem noweli, wsparcie będą mogli
otrzymać przedsiębiorcy, którzy m.in. na skutek rosyjskiego embarga, ponieśli
straty w działalności gospodarczej i usługowej związanej z handlem,
przetwórstwem, transportem, uprawami rolnymi lub chowem i hodowlą zwierząt.
Chodzi o dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami.
Środki na tę pomoc, w wysokości 500 mln zł, będą pochodziły z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zaplanowano, że w 2015 r. będzie
można wypłacić 250 mln zł i w 2016 r. kolejne 250 mln zł.

Porozumienie w „Gryfii”: będzie wydzielenie SUR
Porozumienie, podpisane 13 grudnia 2014 roku w obecności mediatora, z listy
Ministra Pracy i Polityki Społecznej Michała Kuszyka kończy spór zbiorowy w
stoczni.
Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. i przedstawiciele związków
zawodowych ustalili warunki przejścia pracowników Służb Utrzymania Ruchu
(Wydział Dokowy, Wydział Obsługi Technicznej, jednostka organizacyjna Wydziału
Administratora Majątku) do prywatnego pracodawcy.
http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/34877/

Kolejne spotkanie związków w sprawie dialogu społecznego
15 grudnia 2014 r. w biurze FZZ w Warszawie obyło się kolejne spotkanie
przedstawicieli: FZZ, NSZZ Solidarność i OPZZ, poświęcone wypracowaniu
wspólnego projektu zmian w dialogu społecznym.
Związkowi eksperci rozmawiali o swoim projekcie, który ma stać się przedmiotem
rozmów z przedstawicielami organizacji pracodawców, podczas spotkania
zaplanowanego na najbliższy piątek, 19 grudnia 2014 r. 15 grudnia 2014 r.,
zgodnie z ustaleniami liderów organizacji związkowych i pracodawców, wspólny
projekt związkowy został przesłany pracodawcom, na ręce prezesa BCC.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6274:kolejnespotkanie-zwizkow-w-sprawie-dialogu-spoecznego-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy Ordynacja podatkowa
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa, przedłożony przez ministra
finansów. Znowelizowane przepisy ustawy kompleksowo regulują zasady
opodatkowania podatkiem PIT przychodów nieznajdujących pokrycia w
ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzących ze źródeł
nieujawnionych.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-oszczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-0.html

W PKN Orlen wstępne porozumienie ze związkami ws. restrukturyzacji
Przedstawiciele zarządu PKN Orlen i największych działających tam związków
parafowali porozumienie o dodatkowych odprawach dla pracowników wraz z
rozwiązaniem umów o pracę. Porozumienie związane jest z restrukturyzacją
zatrudnienia w ramach planu zmiany systemu brygadowego.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-pkn-orlen-wstepne-porozumienie-zezwiazkami-ws-restrukturyzacji-1

Projekt specustawy węglowodorowej w I kw. 2015?
Trwają uzgodnienia międzyresortowe projektu specustawy węglowodorowej, która
ma ułatwić życie inwestorom poszukującym gazu łupkowego w Polsce poinformował PAP minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński. Chciałby, aby
rząd przyjął projekt w I kwartale 2015 r.
http://gazownictwo.wnp.pl/projekt-specustawy-weglowodorowej-w-i-kw2015,240678_1_0_0.html
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Karpiński: w br. ok. 1 mld zł z prywatyzacji i ponad 4 mld zł z dywidend
W tym roku do budżetu państwa wpłynie z prywatyzacji ok. 1 mld zł, podobnie
będzie w przyszłym roku - poinformował PAP minister skarbu Włodzimierz
Karpiński. Zatwierdzone dywidendy od spółek SP w tym roku to 4,36 mld zł, a
plany na 2015 r. to 4,5 mld zł - dodał.
http://finanse.wnp.pl/karpinski-w-br-ok-1-mld-zl-z-prywatyzacji-i-ponad-4-mld-zl-zdywidend,240677_1_0_0.html

Pracodawcy nie chcą zatrudniać niepełnosprawnych
Spadła liczba pracujących osób niepełnosprawnych – jest ich 20 tys. mniej niż
przed rokiem. Według Polskiej Organizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych coraz więcej pracodawców rezygnuje z udziału w państwowym
systemie dofinansowania zatrudnienia niepełnosprawnych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracodawcy-nie-chca-zatrudniacniepelnosprawnych

Będzie częściowy unijny zwrot za wielomilionową pomoc dla prawie 1500
osób zwolnionych w 2013 roku z tyskich zakładów Fiata.
Komisja budżetowa Parlamentu Europejskiego poparła wniosek o uruchomienie
ponad miliona euro na ten cel. Głosowanie europosłów - które jest tylko
formalnością - odbędzie się 16 grudnia br.
Zwalnianym masowo pracownikom Fiata udzielał pomocy Powiatowy Urząd Pracy
w Tychach. Miliony złotych wydano m.in. pogram dla zwolnionych pracowników, w
tym na przekwalifikowanie. Program ten doceniła też Komisja Europejska.
Najpierw Komisja Europejska, a teraz Parlament zgodził się na przelanie do Polski
1,2 miliona euro. Polska dostanie zwrot tych pieniędzy, które zostały wydatkowane.
http://www.wnp.pl/wiadomosci/240780.html

17 grudnia 2014 r.
Konferencja pt. Udział partnerów społecznych w systemie wdrażania
Funduszy Europejskich 2014-2020
Nierespektowanie zasady partnerstwa skłoniło największe w Polsce organizacje
pracodawców i pracowników do wspólnego działania. Jego efektem jest Biała
Księga, w której zawarto skierowane do administracji publicznej postulaty
partnerów społecznych, mające zdynamizować proces współpracy. Dokument –

stworzony przy współudziale Pracodawców RP – został zaprezentowany podczas
konferencji w dniu 16 grudnia br., która odbyła się w Ministerstwie Infrastruktury i
Rozwoju.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1839,udzial-partnerow-spolecznych-jestniezbednym-elementem-systemu-wdrazania-funduszy-europejskich.html

Fatalne wieści dla polskiego górnictwa
Na koniec tego roku górnictwo odnotuje ponad 1 mld zł straty. A rok kolejny?
Zapowiada się jako niezwykle trudny. Można się bowiem spodziewać dalszego
spadku cen węgla.
Wiele wskazuje na to, że ceny węgla będą nadal spadać.
Środowisko górnicze, w tym strona społeczna, z rosnącym niepokojem czeka na
nowy program naprawczy dla polskiego górnictwa.
http://gornictwo.wnp.pl/fatalne-wiesci-dla-polskiego-gornictwa,240791_1_0_0.html

KE chce wprowadzić zmiany dotyczące czasu pracy
KE wznowiła prace nad dyrektywami dotyczącymi organizacji czasu pracy. Co
powinno ulec zmianie?
Komisja Europejska wznowiła zawieszony w 2011 r. przegląd dyrektywy z 4
listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Jedno z
zagadnień dotyczy równoległego zatrudniania na podstawie kilku umów. Chodzi o
to, czy system pracy (48 godzin pracy i 11 godzin odpoczynku) należy stosować do
każdego kontraktu – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/ke-chce-wprowadzic-zmiany-dotyczace-czasupracy,23489.html

Asystentów rodzin uratuje tylko budżetowa dotacja. Samorządy nie mają
pieniędzy
Od 1 stycznia 2015 r. gminy powinny obowiązkowo zatrudniać osoby wspierające
opiekunów biologicznych. W części samorządów będzie to uzależnione od
uzyskania dodatkowych środków. W grudniu 2014 r. kończy się trzyletni okres
przejściowy, w którym gminy mogły fakultatywnie zatrudniać asystentów rodziny. Z
danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 69 proc. samorządów
działa przynajmniej jedna taka osoba (łącznie jest ich 3012). W 2015 r. powinna
mieć ich już każda gmina, lecz wiele z nich nie ma na ten cel pieniędzy i liczy na
dotację z budżetu państwa.
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http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/842353,asystentow-rodzin-uratuje-tylko-budzetowadotacja-samorzady-nie-maja-pieniedzy.html

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7022,nowa-rada-podzieli-nowepieniadze.html

Produkcja przemysłowa w listopadzie słabsza niż przed miesiącem
Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w listopadzie
br. o 0,3 proc. w ujęciu rocznym - podał w środę GUS. W ujęciu miesięcznym
odnotowano spadek o 7,5 proc.

Międzynarodowe seminarium na temat dialogu społecznego
W dniach 16-17 grudnia 2014 r. w hotelu Bristol w Warszawie odbyło się
międzynarodowe seminarium „Promocja i wzmacnianie europejskiego dialogu
społecznego”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele związków zawodowych i
pracodawców z: Polski, Słowacji, Danii i Niemiec.
Otwierając spotkanie, Maxime Ceruti, dyrektor ds. społecznych
BUSINESSEUROPE powiedział, że dialog w całej Europie przeżywa kryzys, ale
wyraźnie widać różnice w realizacji tego dialogu w poszczególnych krajach

http://finanse.wnp.pl/produkcja-przemyslowa-w-listopadzie-slabsza-niz-przedmiesiacem,240813_1_0_0.html

InPost wygrywa z Pocztą Polską. Czy bezpieczeństwo kraju jest zagrożone?
Prywatny operator pocztowy ponownie został wybrany do obsługi przesyłek
Centrum Usług Wspólnych. Umowa ma objąć dostarczanie korespondencji na
rzecz ponad stu krajowych instytucji, w tym: ministerstw, prokuratur, urzędów
wojewódzkich oraz urzędów centralnych, takich jak Urząd Komunikacji
Elektronicznej. Będzie one obowiązywała przez dwa lata.
http://logistyka.wnp.pl/inpost-wygrywa-z-poczta-polska-czy-bezpieczenstwo-kraju-jestzagrozone,240848_1_0_0.html

18 grudnia 2014 r.
Powołano Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy w PKP CARGO
Związki Zawodowe działające w PKP CARGO S.A. będące w sporze zbiorowym z
Zarządem PKP CARGO S.A. wszczętym pismem z 30 października 2014 r.
oceniając, że przebieg postępowania mediacyjnego nie rokuje osiągnięcia
porozumienia postanawiają powołać z dniem 16 grudnia 2014 r. Krajowy Komitet
Protestacyjno-Strajkowy w PKP CARGO S.A. zwanym dalej KKPS w PKP CARGO
S.A.
http://federacja.info/index.php

Nowa Rada podzieli nowe pieniądze
W miejsce Naczelnej Rady Zatrudnienia powstała Rada Rynku Pracy. Na jej czele
stanęła szefowa OPZZ Wiesława Taranowska. Rada podzieli 180 mln zł z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Nominacje członkom Rady Rynku Pracy wręczył minister Władysław KosiniakKamysz.

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6279:midzynarodow
e-seminarium-na-temat-dialogu-spoecznego&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Górnicy z najwyższymi emeryturami
Średnia emerytura górnicza to już blisko 3900 zł brutto. Żadna z grup zawodowych
z podległych pod ZUS nie dostaje więcej – informuje "Gazeta Wyborcza".
http://biznes.pl/emerytury/wiadomosci/gornicy-z-najwyzszymi-emeryturami/42s60

Zmiany w OFE w sądzie. Chcą milionów za przejęcie składek przez ZUS
Kilka milionów złotych odszkodowania. Tyle za bezprawne przejęcie przez ZUS
składek z otwartych funduszy emerytalnych domagają się 53 osoby podpisane pod
pozwem zbiorowym.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/842654,zmiany-w-ofe-w-sadziemiliony-za-przejecie-skladek-przez-zus.html

Budżet na 2015 r. przyjęty
Deficyt budżetowy w 2015 r. ma być nie większy niż 46 mld 80 mln zł - przewiduje
budżet, który w środę w nocy uchwalił Sejm. Przyjęto kilka poprawek, w tym nieoczekiwanie - dot. przekazania 30 mln zł na Polską Agencję Kosmiczną oraz 16
mln zł na Muzeum Jana Pawła II.
http://finanse.wnp.pl/budzet-na-2015-r-przyjety,240853_1_0_0.html

Dzisiejszy przemysł stoczniowy może być konkurencyjny
Polskie stocznie mają wyższą o ponad 100 proc. wydajność pracy, niż przed kilku
jeszcze laty, kiedy korzystały z pomocy publicznej, mają też lepszą organizację
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pracy i oferują inne, nowoczesne produkty. To łącznie stwarza przesłanki do ich
konkurencji na międzynarodowych rynkach i rentowności - mówi Jerzy Czuczman,
dyrektor biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego.
http://hutnictwo.wnp.pl/dzisiejszy-przemysl-stoczniowy-moze-byckonkurencyjny,240850_1_0_0.html

UE: rozliczenia nadwyżek emisji CO2 korzystne dla Polski
Ministrowie środowiska UE potwierdzili w środę w Brukseli ważne dla polskiego
udziału w protokole z Kioto rozwiązanie, jakie Polska z Niemcami i prezydencją
włoską wypracowały na konferencji klimatycznej ONZ w Limie.
http://energetyka.wnp.pl/ue-rozliczenia-nadwyzek-emisji-co2-korzystne-dlapolski,240854_1_0_0.html

930 tysięcy osób otrzymujących zasiłki pójdzie do kontroli
Jak poinformowała w Sejmie wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta
Seredyn, w przyszłym roku nastąpi pełna weryfikacja otrzymujących w Polsce
zasiłki. Według minister z zasiłku korzysta obecnie 930 tys. osób.
http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/930-tysiecy-osob-otrzymujacych-zasilkipojdzie-dokontroli,2067338,4141#iwa_block=business_news_one&iwa_item=1&iwa_img=1&iwa_has
h=39784

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9835-szansa-na-nowainstytucje-dialogu-spolecznego

Briefing prasowy trzech central związkowych
19 grudnia 2014 r., po spotkaniu przedstawicieli trzech reprezentatywnych central
związkowych z organizacjami pracodawców, odbył się briefing prasowy Forum
Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych, z udziałem prezesa Business Centre Club. Tematem
briefingu było podsumowanie prac nad zmianami w dialogu społecznym i jego
instytucjach.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6281:briefingprasowy-trzech-central-zwizkowych-&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

Rusza budowa ponad 2,2 tys. km szybkich dróg
Przygotowywany nowy Program Budowy Dróg Krajowych zakłada powstanie blisko
2200 kilometrów dróg ekspresowych, autostrad i obwodnic - informuje
"Rzeczpospolita". Do tego może dojść kolejnych 800 kilometrów tras, które
znalazły się na liście rezerwowej.
http://budownictwo.wnp.pl/rusza-budowa-ponad-2-2-tys-km-szybkichdrog,240940_1_0_0.html

22 grudnia 2014 r.

19 grudnia 2014 r.
Szansa na nową instytucję dialogu społecznego
Trzy reprezentatywne centrale związkowe – Solidarność, OPZZ i Forum oraz
organizacje pracodawców są blisko przedstawienia projektu ustawy powołującego
nową instytucję dialogu społecznego w miejsce Komisji Trójstronnej. Takie
stanowisko przedstawiły wspólnie na konferencji 19 grudnia w siedzibie OPZZ w
Warszawie.
Związki zawodowe proponują by nowa instytucja dialogu społecznego miała m. in.
prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie projektów ustaw społecznogospodarczych i prawo zawierania porozumień, w tym ponadzakładowych układów
zbiorowych pracy. Solidarność proponuje także wprowadzenie instytucji Rzecznika
Dialogu Społecznego, który odpowiadałby za kwestie organizacyjnoadministracyjne związane z funkcjonowaniem rady.

MPiPS: w 2015 r. jeszcze większe spadki bezrobocia
Już ten rok zapoczątkował pozytywne zjawiska na tym rynku, które będą
kontynuowane w 2015 r. - ocenia Jacek Męcina, wiceminister pracy. Pojawią się
też dodatkowe narzędzia, m.in. większe wsparcie na aktywizację młodych
bezrobotnych oraz pomoc dla firm w kryzysie.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mpips-w-2015-r-jeszcze-wieksze-spadkibezrobocia

Spotkanie zarządu JSW ze związkowcami ws. planu na r. 2015
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej 22 grudnia br. zaprosił związki zawodowe
na spotkanie, podczas którego przedstawi plan działań na 2015 rok pozwalających
na utrzymanie płynności spółki.
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http://gornictwo.wnp.pl/spotkanie-zarzadu-jsw-ze-zwiazkowcami-ws-planu-na-r2015,241091_1_0_0.html

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-w-sprawieustanowienia-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-2.html

23 grudnia 2014 r.

27 grudnia 2014 r.

Urzędy pracy odnotowały w listopadzie wzrost bezrobocia
Stopa bezrobocia w listopadzie tego roku wyniosła 11,4 proc. wobec 11,3 proc. w
październiku - poinformował we wtorek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.
Na koniec listopada w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 799,5 tys.
bezrobotnych

Debata Trójstronna w TVP info z udziałem przedstawicieli: OPZZ, FZZ,
Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP
27 grudnia 2014 r. w TVP Info odbyła się Debata Trójstronna na temat roli
społecznych inspektorów pracy.
PKPP Lewiatan zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego zapisy ustawy o
społecznej inspekcji pracy. W Debacie szukano odpowiedzi na pytania: kim są
społeczni inspektorzy pracy, jakie mają uprawnienia, jak z nich korzystają i czy
rzeczywiście ta ma dziś racje bytu, jakich zmian w ustawie chcieliby pracodawcy,
jakie jest zdanie na ten temat związków zawodowych.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/urzedy-pracy-odnotowaly-w-listopadzie-wzrostbezrobocia

Bezrobotni chętnie korzystają ze staży i szkoleń
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na aktywne formy wsparcia osób
bezrobotnych przewidziało w 2014 r. 3403,5 mln zł, tj. o 140,4 mln zł więcej niż w
roku ubiegłym. Ze szkoleń i staży podnoszących kwalifikacje skorzystało już ponad
275 tys. bezrobotnych z całej Polski.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/bezrobotni-chetnie-korzystaja-ze-stazy-iszkolen

Rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw
projektu ustawy o zdrowiu publicznym
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika
rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym, przedłożone przez prezesa
Rządowego Centrum Legislacji.

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6286:forum-wtelewizyjnej-debacie-trojstronne-na-temat-spoecznej-inspekcji-pracy&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12

Minister zdrowia kontra lekarze POZ – dzisiaj dalszy ciąg rozmów
Przychodnie będą zamknięte z powodu postawy ministra zdrowia – takie
przesłanie wynika z informacji przesłanych do świadczeniodawców przez
Porozumienie Zielonogórskie. Natomiast minister zdrowia po fiasku
przedświątecznych rozmów z lekarzami stwierdził, że usługi w zakresie POZ
zapewnią pacjentom szpitale.
http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/minister-zdrowia-kontra-lekarze-poz--dzisiajdalszy-ciag-rozmow

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-w-sprawieustanowienia-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-projektu.html

29 grudnia 2014 r.

Rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw
bezpieczeństwa w szkołach
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika
rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach, przedłożone przez prezesa
Rządowego Centrum Legislacji.

Nie ma demokracji bez związków zawodowych
Rozmowa z Janem Guzem, przewodniczącym OPZZ
- Jak wygląda dziś pejzaż wzajemnych relacji: związki zawodowe, pracodawcy,
rząd? Czy zerwanie waszego udziału w Komisji Trójstronnej zaowocowało jakimiś
nowymi inicjatywami negocjacji, czy też dalej trwa „zimna wojna"?
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http://www.opzz.org.pl/-/nie-ma-demokracji-bez-zwiazkow-zawodowy1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstronatestowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_yI3slJFp8pVD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_st
ate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_sJjHsAbgkX
E4__column-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i
usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożony przez ministra
finansów. Jednym z głównych celów proponowanych rozwiązań jest zwiększenie
skuteczności w walce z oszustwami podatkowymi, polegającymi na uchylaniu się
od zapłaty podatku VAT lub jego wyłudzaniu.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-opodatku-od-towarow-i-uslug-oraz-ustawy-2.html

30 grudnia 2014 r.
Urlopy wychowawcze poprawiły przyrost naturalny
W 2014 roku miało ubyć prawie 24 tys. Polaków, a przybędzie nas 10 tys. – wynika
z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, które publikuje
„Rzeczpospolita”.
Bieżący rok miał być najgorszy pod względem przyrostu naturalnego po II wojnie
światowej.
http://praca.wnp.pl/urlopy-wychowawcze-poprawily-przyrost-naturalny,241415_1_0_0.html

Referendum strajkowe w PKP Cargo
Do 28 stycznia trwać będzie referendum w PKP Cargo. W poszczególnych
zakładach spółki powołano komitety protestacyjne. Referendum jest konsekwencją
fiaska dotychczasowych rozmów kolejarskich związków zawodowych z zarządem
spółki w ramach trwającego od końca października sporu zbiorowego.
http://www.solidarnosckatowice.pl/plPL/referendum_strajkowe_w_pkp_cargo_gru2014.html

Od stycznia nowe wysokości świadczeń
Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1200 zł
miesięcznie z obecnych 1000 zł.
Świadczenie to przysługuje rodzicom niepełnosprawnych dzieci; mogą je otrzymać
osoby, które rezygnują z pracy, aby opiekować się chorym dzieckiem.

http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/od-stycznia-nowe-wysokosciswiadczen,2071733,4141#iwa_item=6&iwa_img=0&iwa_hash=20725&iwa_block=business
_news

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
Prawo zamówień publicznych

Rząd przyjął projekt ustawy o handlu uprawnieniami do emisji CO2
Ustawa wdroży europejskie rozwiązania w systemie handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych
Jak podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu, najnowsze przepisy zmieniają
sposób dystrybucji uprawnień do emisji w latach 2013-20. Ponad połowa
uprawnień jest darmowa, ale reszta będzie sprzedawana na aukcjach, a docelowo
- w kolejnych okresach - udział aukcji będzie rosnąć.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17196116,Rzad_przyjal_projekt_ustawy_o_handlu_up
rawnieniami.html#ixzz3NSkVC3Kf

Minister Arłukowicz do lekarzy POZ: podpisujcie kontrakty na 2015 rok
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zaapelował we wtorek 30 grudnia 2014 do
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, aby podpisali kontrakty na 2015 rok i nie
zamykali drzwi przychodni przed pacjentami. Podał, że dotychczas 70 procent
placówek POZ podpisało kontrakty na 2015 rok. Ostateczny termin upływa w środę
31 grudnia 2014.
W poniedziałek 29 grudnia 2014 fiaskiem zakończyły się rozmowy lekarzy z
Porozumienia Zielonogórskiego z resortem zdrowia w sprawie zasad
funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w nowym roku. PZ zapowiedziało,
że po 1 stycznia 2015 lekarze zrzeszeni w tej organizacji nie otworzą gabinetów
POZ.
http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/minister-arlukowicz-do-lekarzy-pozpodpisujcie-kontrakty-na-2015-rok

Związki Zawodowe JSW SA walczą o ratowanie miejsc pracy i Spółki
Zdzisław Chętnicki Przewodniczący Związku Zawodowego „KADRA” Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A. poinformował wraz z pozostałymi organizacjami
związkowymi Spółki o swojej gotowości do prowadzenia rzeczowych i
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konstruktywnych rozmów na rzecz znalezienia jak najlepszych całościowych
rozwiązań dla poprawy obecnej sytuacji JSW S.A.
http://kadra.org.pl/zwiazki-zawodowe-jsw-sa-walcza-o-ratowanie-miejsc-pracy-i-spolki/

Uzgodnienia ws. funduszy UE - na ostatniej prostej
KE przyjęła prawie wszystkie krajowe programy operacyjne ws. wydawania
pieniędzy UE na lata 2014-2020 i nieco mniej niż połowę regionalnych. Jeszcze w
grudniu lub na początku 2015 r. MIR oczekuje na taką decyzję KE wobec
pozostałych programów.

dialogowi, można uniknąć napięć społecznych. Związek chce większej partycypacji
w Komisji Trójstronnej.
O tym co dalej z dialogiem społecznym "Solidarność" będzie rozmawiać 7 stycznia
na spotkaniu u prezydenta. Obecni będą również przedstawiciele pracodawców.
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/piotr-duda-ostrzega-rok-2015-moze-byc-goracy/jf1sy

http://praca.wnp.pl/uzgodnienia-ws-funduszy-ue-na-ostatniej-prostej,241444_1_0_0.html

Wiceminister Jacek Męcina podsumowuje 2014 rok na rynku pracy
Trudny, ale udany. Tak o 2014 roku na rynku pracy mówi wiceminister pracy Jacek
Męcina. Sekretarz stanu cieszy się z wprowadzenia kilku istotnych reform.
Zapowiada jednak, że za nimi muszą iść kolejne.
Jako niewątpliwy sukces Męcina wymienia wprowadzenie w życie ustawy
reformującej publiczne służby zatrudnienia. Ważna była także decyzja o
oskładkowaniu umów cywilnoprawnych.
http://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1339117,Wiceminister-Jacek-Mecinapodsumowuje-2014-rok-na-rynku-pracy

31 grudnia 2014 r.
Pracodawcy RP: rok 2015 ważny dla ochrony zdrowia
Według Pracodawców RP rok 2015 będzie bardzo ważny dla sektora ochrony
zdrowia. Od 1 stycznia wejdzie w życie tzw. pakiet kolejkowo-onkologiczny, który –
poza kilkoma sztandarowymi i mocno nagłośnionymi zmianami, związanymi z
szybszym dostępem do leczenia onkologicznego, czy ze sposobem prowadzenia
list kolejkowych– wprowadza wiele systemowych zmian.
http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracodawcy-rp-rok-2015-wazny-dla-ochronyzdrowia

2015 może być gorący
Sytuacja polskich pracowników jest coraz cięższa, mimo że zostały wprowadzone
dwie zmiany, o które „Solidarność” zabiegała jeszcze w 2012 roku – mówi Piotr
Duda przewodniczący Komisji Krajowej „Solidarność”. Uważa on, że tylko dzięki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona 7

