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Emerytury pomostowe tylko dla zdesperowanych. Nie ma masowej ucieczki
na świadczenie.
W ciągu roku liczba osób, które przeszły na emeryturę pomostową, wzrosła o
jedną trzecią. Mimo to jest dużo niższa od zakładanej
Nie sprawdziła się katastrofalna wizja rządu, zgodnie z którą osoby uprawnione do
emerytur pomostowych będą uciekać z pracy na świadczenie. W 2008 r.
zakładano, że każdego roku będzie przechodzić na nie około 5 tys. osób. Z
wyliczeń wynikało więc, że do końca grudnia ubiegłego roku takie świadczenia
powinno już pobierać 25 tys. osób. Tak się jednak nie stało. Z raportu
przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawionego
zespołowi ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Tójstronnej wynika, że emerytury
pomostowe pobierało 9319 osób.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/790605,emeryturypomostowe-tylko-dla-zdesperowanych.html
Ochroniarz z ZUS-em, ale na głodowej pensji.
Będziemy obniżać płace albo zwalniać ludzi – zapowiadają szefowie firm z branży
ochroniarskiej. To reakcja na rządowe plany oskładkowania kontraktów
cywilnoprawnych.
Cięcia – to odpowiedź branży na rządowe plany obłożenia składkami ZUS umówzleceń. Jacek Pogonowski, szef firmy Konsalnet (jednej z największych w branży),
szacuje, że w całym kraju na zleceniach może być zatrudnionych 200 tys.
ochroniarzy.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/790601,ochroniarz-z-zusem-ale-na-glodowej-pensji.html
Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Od 1 stycznia 2013 r., lecząc się w przychodni czy szpitalu, prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można potwierdzić na
trzy sposoby.: wygenerowanie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu

elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ); przedstawienie
jednego z dotychczasowych dokumentów papierowych potwierdzających prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej (np. druk ZUS RMUA); złożenie oświadczenia o
przysługującym prawie do korzystania z opieki zdrowotnej.
http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/powszechne-ubezpieczeniezdrowotne/potwierdzanie-prawa-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej
XII Forum Prawników Związkowych
W Poznaniu obradowało XII Forum Prawników Związkowych. Kilkudziesięciu
prawników z różnych regionów NSZZ „Solidarność” dyskutowało na temat
rozwiązywania problemów prawnych pojawiających się w codziennej działalności
związków zawodowych.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8372-forumprawnikow
Ponad 700 firm wydłużyło okres rozliczeniowy
Od momentu wejścia w życie znowelizowanego Kodeksu pracy wydłużone okresy
rozliczeniowe czasu pracy zostały wprowadzone w 707 firmach - poinformowała
Państwowa Inspekcja Pracy. W większości tych przedsiębiorstw nie funkcjonują
organizacje związkowe.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/regiony/item/8373-ponad700-firm-wydluzylo-okres-rozliczeniowy
Spotkanie przedstawicieli OPZZ i Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby
Celnej RP z przedstawicielami Ministerstwa Finansów
14 kwietnia br., z udziałem Jana Guza przewodniczącego OPZZ, odbyło się
spotkanie z wiceministrem finansów, szefem Służby Celnej Jackiem Kapicą. W
całości poświęcone zostało przedyskutowaniu procesu centralizacji, jak również
celów przed którymi stoi Służba Celna w roku 2014 i w latach kolejnych.
http://www.opzz.org.pl/-/spotkanie-przedstawicieli-opzz-i-zrzeszenia-zwiazkowzawodowych-sluzby-celnej-rp-z-przedstawicielami-ministerstwafinansow?redirect=http%3A%2F%
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Kontrole zmniejszą dysproporcje płacowe
Mężczyźni w urzędach są lepiej opłacani od kobiet, ale niekoniecznie wynika to z
dyskryminacji - mówi Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, sekretarz stanu,
pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak są wynagradzani urzędnicy. Okazało się,
że mężczyźni zarabiają średnio o 11 proc. więcej. Dlaczego tak się dzieje?
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/790864,kontrole-zmniejszadysproporcje-p
Plaga gorszych etatów na uczelniach
Resort nauki na razie nie zamierza zmuszać szkół wyższych do podpisywania z
nauczycielami umów na czas nieokreślony. Te skutecznie tego unikają, nie płacąc
wykładowcom za miesiące wakacyjne.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/790865,plaga-gorszych-etatowna-uczelniach.html
Nie ma chętnych do OFE: Czarny scenariusz dla emerytalnych funduszy
Po kilkunastu dniach wolnego wyboru między ZUS i OFE rząd ma powody do
zacierania rąk. Wygląda bowiem na to, że większość naszych składek trafi w ręce
państwa. Tempo zapisywania się do funduszy jest tak słabe, że na koniec lipca
może zostać w nich zaledwie 200 tys. Polaków.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/790860,nie-ma-chetnychdo-ofe-czarny-scenariusz-dla-emerytalnych-funduszy.html
Kontrola umów-zleceń wielką niewiadomą
Im bliższy jest termin wejścia w życie przepisów o oskładkowaniu umów-zleceń do
wysokości wynagrodzenia minimalnego, tym więcej wątpliwości budzi ten pomysł
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/790696,kontrola-umow-zlecen-wielkaniewiadoma.html

Gdzie najwyższe, a gdzie najniższe emerytury?
Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu
ubezpieczeń społecznych w 2013 r. wyniosła 1921,25 zł i była o 5,5 proc. wyższa
niż przed rokiem.
http://www.portalsamorzadowy.pl/raport/,58809.html
Ministerstwa energetyki na razie nie będzie
Za kwestie energetyki odpowiada obecnie cały rząd w ramach specjalnego
zespołu - powiedział premier Donald Tusk. Przypomniał, że energetyka wchodzi
obecnie w zakres prac resortu gospodarki. Zapowiedział, że rząd będzie zajmował
się kwestiami bezpieczeństwa energetycznego głównie poprzez międzyresortowy
zespół z jego udziałem. Międzyresortowy Zespół ds. Realizacji Polityki
Energetycznej Polski do 2030 roku został powołany w czerwcu 2010 r.
http://energetyka.wnp.pl/tusk-ministerstwa-energetyki-na-razie-niebedzie,223402_1_0_0.html
W kwietniu bezrobocie obniży się do 13,2 proc.
W kwietniu stopa bezrobocia rejestrowanego obniży się do co najmniej 13,2 proc. z
13,6 proc, odnotowanych w marcu - uważa wiceminister pracy i polityki społecznej
Jacek Męcina.
http://www.praca.wnp.pl/mecina-w-kwietniu-bezrobocie-obnizy-sie-do-13-2proc,223466_1_0_0.html
Lepsza ochrona prawna dla podejmujących zatrudnienie za granicą
Zatrudniony w jednym z krajów unijnych, który wniesie skargę do sądu tego
państwa dotyczącą naruszania jego praw pracowniczych, będzie mógł wyrazić
zgodę, by w procesie uczestniczyli także przedstawiciele związku zawodowego. To
jedno z nowych rozwiązań, które przewiduje projekt dyrektywy w sprawie środków
ułatwiających korzystanie z praw przyznanych zatrudnionym w kontekście
swobodnego przepływu pracowników.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/790892,lepsza-ochronaprawna-dla-podejmujacych-zatrudnienie-za-granica.html
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Minimum egzystencji w Polsce to ok. 400 - 500 zł miesięcznie
Minimum egzystencji w rodzinie 4-osobowej w 2013 r. to 462 ,71 zł miesięcznie.
Dla osoby samotnej wyniosło ono 541,91 zł miesięcznie, a w gospodarstwie
emeryckim złożonym z dwóch dorosłych osób - 427,86 zł. To najnowsze dane
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5936:minim
um-egzystencji-w-polsce-to-ok-400-500-z-miesicznie&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12
Inflacja w marcu – komentarz MG do danych GUS
Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.
wzrosły o 0,1 proc. względem lutego b.r. W porównaniu z marcem 2013 r. były zaś
wyższe o 0,7 proc. Departament Strategii i Analiz Ministerstwa Gospodarki
oczekiwał nieznacznie wyższej dynamiki cen w marcu.
http://www.mg.gov.pl/node/20535
Człowiek jest przed kapitałem
Dziękuję wam, że jesteście i pokazujecie, że człowiek powinien być i jest przed
kapitałem - podziękował laureatom VI edycji konkursu Pracodawca Przyjazny
Pracownikom Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ "Solidarność".
Gala PPP odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Kancelarii
Prezydenta RP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, KK, zarządów regionów i
komisji zakładowych "S".
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8380-czlowiek-jestprzed-kapitalem
Pomoc społeczna
Przyznano 5 mln na pomoc bezdomnym.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomocspoleczna/art,6666,przyznano-5-mln-na-pomoc-bezdomnym.html

16 kwietnia 2014 r.
Oświadczenie OPZZ z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie umów terminowych
Nowe propozycje pracodawców podważają cały dorobek dotyczący ograniczenia
stosowania umów okresowych wypracowany podczas posiedzeń Zespołu Prawa
Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych. Przedstawione rozwiązania dotyczą też znacznie szerszego
zakresu zmian i tym samym otwierają od nowa negocjacje.
http://www.opzz.org.pl/-/stanowisko-w-sprawie-umowterminowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D
101_INSTANCE_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal
%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__c
olumn-2%26p_p_col_count%3D1
Aktualizacja Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w
ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji
zaangażowanych we wdrażanie
Opublikowano zaktualizowaną wersję Przewodnika w zakresie promocji projektów
finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007
– 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.
https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/strony/lista.a
spx
Pracownicy Taboru Szynowego otrzymali zaległe wynagrodzenia
W dniu 16 kwietnia 2014 r. Pracownicy Taboru Szynowego, którzy od końca
listopada nie dostawali pensji, otrzymali zaległe wynagrodzenia za trzy miesiące z
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140415/POWIAT01/140419577
Dialog społeczny
Minister Jacek Męcina spotkał się z Przewodniczącymi 16 Rad Wojewódzkich
OPZZ
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/dialog-spoleczny/art,6668,ministerjacek-mecina-spotkal-sie-z-przewodniczacymi-16-rad-wojewodzkich-opzz.ht
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Żyć i pracować w Unii Europejskiej
Parlament Europejski na sesji plenarnej zaakceptował porozumienie osiągnięte w
ramach trilogów.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zyc-i-pracowac-w-uniieuropejskiej/art,6669,parlament-europejski-na-sesji-plenarnej-zaakceptowalporozumienie-osiagniete-w-ramach-trilogow.html
Wicepremier Piechociński o konsultacjach energetycznych na szczeblu UE
- Na forum Unii Europejskiej Polska bardzo aktywnie uczestniczymy w dyskusji na
temat bezpieczeństwa energetycznego UE, w kontekście wydarzeń na Ukrainie –
powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński na konferencji
poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu. Spotkanie odbyło się w
Ministerstwie Gospodarki 16 kwietnia 2014 r.
http://www.mg.gov.pl/node/20548
Wszystkie centrale związków zawodowych - funkcjonujące w górnictwie wystosowały list do Premiera Rządu Donalda Tuska i zwracają się o pilne
zwołanie spotkania dwustronnego
Według związkowców sytuacja w sektorze jest bardzo zła, zarządy spółek
węglowych nie radzą sobie m.in. ze sprzedażą surowca. Sytuację zaogniła
informacja, że w Kompanii Węglowej SA może dojść do tzw. przestoju
ekonomicznego.
http://gornictwo.wnp.pl/kw-bedzie-przestoj-czyli-przerwy-wwydobyciu,223582_1_0_0.html
Są regiony gdzie 70 proc. młodych nie pracuje
Przeciętnie w porównaniu z Europą wypadają pod względem stopy bezrobocia
polskie regiony. Najniższe zanotowano w woj. mazowieckim, najwyższe - w woj.
podkarpackim.
http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/,58915.html
Przygotowują się do strajku
– Jeśli zarząd Grupy Kapitałowej Enea nie wstrzyma procederu przenoszenia
pracowników do spółki-córki bez zachowania przez nich dotychczasowych

uprawnień, to w maju w firmie może dojść do strajku generalnego – zapowiadają
związkowcy z "Solidarności" z Enei.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/8383przygotowuja-sie-do-strajku
Pracodawcy chcą kolejnych zmian w prawie pracy
Organizacje pracodawców reprezentowane w Komisji Trójstronnej opowiadają się
wspólnie za maksymalnie 48-miesięcznym okresem zatrudniania na umowy
okresowe. Chcą też wydłużenia maksymalnego czasu trwania umowy na okres
próbny do 6 miesięcy.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8382-pracodawcychca-kolejnych-zmian-w-prawie-pracy
Pomoc społeczna
Pomoc żywnościowa dla najuboższych
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,6667,pomoczywnosciowa-dla-najubozszych.html
17 kwietnia 2014 r.
Rynek pracy: Pracowity i zaradny jak rodzic
Im więcej dzieci, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że rodzice są bezrobotni.
Wśród bezdzietnych tylko 58,5 proc. osób było zatrudnionych. Natomiast w
rodzinach z trójką dzieci i więcej wskaźnik ten wynosił 70 proc.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/791451,rynek-pracypracowity-i-zaradny-jak-rodzic.html
Pracownicy ArcelorMittal Poland dostaną podwyżki
Na mocy porozumienia między zarządem hutniczego koncernu a związkowcami,
pracownicy ArcelorMittal Poland od kwietnia mogą spodziewać się wzrostu płac informuje "Parkiet".
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http://hutnictwo.wnp.pl/pracownicy-arcelormittal-poland-dostanapodwyzki,223661_1_0_0.htm
Minister edukacji: po podręcznikach będzie czas na zawodówki
Czas odbudować szkolnictwo zawodowe. Muszę tylko wysłać sześciolatki do
szkoły, napisać podręcznik. Szkolnictwem zawodowym chciałabym się zająć w
roku 2015.
http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/minister-edukacji-po-podrecznikachbedzie-czas-na-zawodowki,58935.html
Wielkopolskie miasta stworzą sieć centrów szkolenia zawodowego
Przedstawiciele czterech wielkopolskich miast i trzech powiatów podpisali
porozumienie dotyczące realizacji projektu "Partnerstwo na rzecz rozwoju sieci
Centrów Branżowych Wielkopolski". Program zakłada współpracę w zakresie
szkolnictwa zawodowego.
http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/wielkopolskie-miasta-stworza-sieccentrow-szkolenia-zawodowego,58901.html
Pensja minimalna czyli jaka?
Stawka minimalna za godzinę pracy na świecie powoli staje się faktem. Za chwilę
wprowadzą ją Niemcy. W Polsce też mówi się o takim pomyśle. Na razie nieśmiało,
bo pracodawcy nie lubią poruszać tych tematów, ale świat się zmienia i polscy
pracodawcy kiedyś się zmienią.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5937:pensja
-minimalna-czyli-jaka&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12
Dodatkowe spotkanie prawników reprezentujących trzy centrale związkowe,
pracujących nad propozycjami zmian w dialogu społecznych i organizacji
jego instytucji

Przedmiotem rozmów były organizacja zespołów branżowych oraz szczegółowe
kwestie związane m.in. z: opiniowaniem budżetu, minimalnego wynagrodzenia,
liczbą przedstawicieli w Radzie Dialogu Społecznego, promocją prac Rady.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5938:prawni
cy-zwizkowi-rozmawiali-min-o-dialogu-w-zespoach-branowych&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12
Dialog z branżą kolejową
Zagadnienia dotyczące polskiej kolei oraz plany inwestycyjne w sektorze
transportu kolejowego były tematem spotkań podsekretarza stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju Zbigniewa Klepackiego w ramach III Plenarnego Forum
Inwestycyjnego oraz w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Transport/Strony/Dialog_z_branza_kolejowa_17
_04_14.aspx
Zatrudnić obiecali. Młodych okłamali
15 kwietnia przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej pikietowali absolwenci
szkół i klas górniczych, którym zarząd spółki obiecał pracę po ukończeniu nauki, a
dzisiaj zamierza ich zatrudnić w spółce-córce na śmieciowych umowach. Akcję
wsparły górnicze związki zawodowe.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/8390-zatrudnicobiecali-mlodych-oklamali
Apel górniczych związków zawodowych do premiera
13 central górniczych związków zawodowych zaapelowało do premiera Donalda
Tuska o spotkanie w związku z bardzo trudną sytuacją górnictwa węgla
kamiennego w Polsce. Ich zdaniem bez zdecydowanych działań rządu na Śląsku
dojdzie do likwidacji kilkuset tysięcy miejsc pracy.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/8389-apelgorniczych-zwiazkow-zawodowych-do-premiera
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Średnia płaca wzrosła
Przeciętne wynagrodzenie brutto przekroczyło w marcu 4 tysiące złotych - podaje
GUS.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8392-srednia-placawzrosla
Produkcja sprzedana przemysłu w marcu
Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2014 r.
była o 5,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r.
http://www.mg.gov.pl/node/20563
Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz patronuje programowi "Accordeon
Samodzielności"
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,6670,minister-wladyslaw-kosiniak-kamysz-patronuje-programowiaccordeon-samodzielnosci.html
W dniu 17 kwietnia 2014 r. Zarząd Kompanii Węglowej (KW) przyjął uchwałę
wstrzymującą wydobycie węgla w wybranych kopalniach spółki od 28
kwietnia do 5 maja br.
Uchwalona przez Zarząd przerwa w pracy to efekt spadku zapotrzebowania na
węgiel. Planowanemu przez Zarząd "przestojowi ekonomicznemu" było
poświęcone czwartkowe spotkanie zarządu spółki ze związkowcami. Propozycje
Zarządu spotkały się ze sprzeciwem związkowców. Ich zdaniem postojowe w
żaden sposób nie poprawi trudnej sytuacji ekonomicznej spółki.
http://gornictwo.wnp.pl/zarzad-kw-poinformowal-o-przestoju-zwiazkiprotestuja,223730_1_0_1.html
22 kwietnia 2014 r.
Miliony z UE na elektroniczną Kartę Dużej Rodziny
To jeden z dwóch projektów wartych w sumie 43 mln zł, jakie mają trafić na listę
najważniejszych przedsięwzięć programu „Innowacyjna gospodarka". Chodzi o

projekty informatyczne. Pierwszy to system ulg i bonifikat skierowanych do rodzin
wielodzietnych, certyfikowany spersonalizowaną, bezpieczną Kartą Dużej Rodziny.
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706235,1103840-Innowacyjna-gospodarka--trzecia-aktualizacja-listy-w-2014-r-.html
Sektor publiczny i prywatny mogą współpracować na rzecz rynku pracy
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która
wkrótce wejdzie w życie, wprowadzi nowy model zlecania przez urzędy pracy
usług aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-ikariera/artykuly/792018,sektor_publiczny_i_prywatny_moga_wspolpracowac_na_r
zecz_rynku_pracy.html
Jak podnosić płacę minimalną?
W sporze o wysokość płacy minimalnej jednoznaczne stanowisko zajmują związki
zawodowe. W ich ocenie trzeba doprowadzić do sytuacji, gdy wyniesie ona 50
proc. średniego wynagrodzenia. Stosowne projekty wpłynęły do Sejmu, było ich
kilka. W parlamencie w przeszłości projekt ustawy zgłosił SLD. Ustawa była prosta
i ograniczała się do przyjęcia zasady, że płaca minimalna wynosi po prostu połowę
średniego wynagrodzenia.
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,15834756,Jak_podnosic_place_minimal
na_.html
Podwyżka płacy minimalnej? Ta płaca się nie opłaca!
Sejm nie zajmuje się podwyżką płacy minimalnej, choć projekt ustawy w tej
sprawie od dwóch lat leży w parlamencie. Taka podwyżka zmniejszyłaby
nierówności społeczne, ale z punktu widzenia budżetu się nie opłaca.
http://www.rmf24.pl/ekonomia/news-podwyzka-placy-minimalnej-to-sie-nieoplaca,nId,141362
Okrągły stół w sprawie niepełnosprawnych 30 kwietnia
Okrągły stół ws. osób niepełnosprawnych zapowiedział minister pracy i polityki
społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas prac nad ustawami ws.
świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych dla rodziców niepełnosprawnych dzieci i
opiekunów dorosłych niepełnosprawnych.
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http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infop
akiet&dz=kraj&idNewsComp=&filename=&idnews=158680&data=&status=biezace
&_CheckSum=-480442486
Polacy korzystają z unijnych emerytur
W ciągu 10 lat prawie o 50 tys. wzrosła liczba ubezpieczonych ze świadczeniami z
innych krajów. To efekt przystąpienia naszego kraju do UE
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/792026,polacy-korz
Staż oznacza często wyzysk młodych
Studenci i absolwenci są niejednokrotnie traktowani jako tania siła robocza informuje "Rzeczpospolita".
http://www.praca.wnp.pl/staz-oznacza-czesto-wyzysk-mlodych,223824_1_0_0.html
Przedsiębiorcy nie odkładają na emerytury
W Polsce działa 1 mln 800 tys. firm. Wśród nich 99,8 proc. stanowią podmioty
sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tej grupie prawie 96 proc. stanowią
mikroprzedsiębiorstwa. Niezbyt dobrze polskim przedsiębiorcom przychodzi
zabezpieczenie przyszłości na emeryturze. Większość właścicieli najmniejszych
firm płaci najmniejsze składki ZUS.
http://www.praca.wnp.pl/przedsiebiorcy-nie-odkladaja-naemerytury,223806_1_0_0.html
Rząd przyjął Krajowy Program Reform na lata 2014-2015
22 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła czwartą aktualizację Krajowego
Programu Reform (KPR). Przygotowany w MG dokument określa, w jaki sposób
Polska w latach 2014-2015 będzie realizować cele strategii „Europa 2020” w
zakresie zatrudnienia, nakładów na badania i rozwój, energii i klimatu, edukacji
oraz przeciwdziałania ubóstwu.
http://www.mg.gov.pl/node/20572
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 21
kwietnia 2014 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI
SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 21 kwietnia 2014 r. złożono
293,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem
formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki
krajowe) 597,9 mld zł.
https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/poste
py_nss_21042014_22042014.aspx
Wałbrzyska SSE powiększona
Powierzchnia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została powiększona o
ponad 334 ha. Rozporządzenie w tej sprawie 22 kwietnia 2014 r. przyjęła Rada
Ministrów.
http://www.mg.gov.pl/node/20573
Pracownik zdalny to nawet 8 tys. zł w kieszeni pracodawcy rocznie
Telepraca gości na polskim rynku od kilkunastu lat i notuje ciągły wzrost. Obecnie,
co 25. Polak pracuje zdalnie.
http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/pracownik-zdalny-to-nawet-8-tys-zl-w-kieszenipracodawcy-rocznie,19063.html
Zmiany w ustawie o prawach konsumenta zaszkodzą firmom
Rozwiązania dotyczące usuwania wad produktów, zaproponowane w ustawie o
prawach konsumenta, mogą zagrozić konkurencyjności polskich przedsiębiorców uważa Konfederacja Lewiatan.
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/zmiany_w_ustawie_o_pra
wach_konsumenta_zaszkodza_firmom_
Gospodarka się rozkręca, rosną płace i zatrudnienie
Zatrudnienie w przedsiębiorstwach w marcu br. było wyższe o 0,5 proc. niż rok
wcześniej, a wynagrodzenia wzrosły o 4,8 proc. - podał GUS.
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/gospodarka_sie_rozkreca_
rosna_place_i_zatrudnienie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona 7

KWIECIEŃ

2/2014

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO
Przemysł stabilnie rośnie
Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu br. o 5,4 proc., zaś budowlanomontażowa o 17,4 proc. - podał GUS.
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/przemysl__stabilnie_rosnie
Polski przemysł ciągle bez przyspieszenia
– Nieco słabszy od oczekiwań wynik odnotowany w dwóch miesiącach z rzędu nie
zwiastuje jeszcze zakończenia ożywienia gospodarczego, chociaż bez wątpienia
niekorzystnie wpłynie na wzrost PKB w I kwartale – ocenia najnowsze dane GUS
Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1494,polski-przemysl-ciagle-bezprzyspieszenia.html
Cykl konferencji Region – Gospodarka – Unia
Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego są doskonałą okazją do
debaty pomiędzy przedstawicielami biznesu a kandydatami na europosłów,
dotyczącej kwestii gospodarczych i możliwości wspierania rozwoju regionalnego
Polski na poziomie PE. Mając to na uwadze i czując odpowiedzialność za rozwój
polskiej gospodarki i pomyślność obywateli, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
– przygotowuje ogólnopolski cykl konferencji pod wspólnym hasłem: Region –
Gospodarka – Unia.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1488,cykl-konferencji-regiongospodarka-unia.html
Nowi członkowie Pracodawców RP
Do grona Pracodawców RP dołączyły dwie nowe firmy:
Telewizja Polska S.A. oraz SAP Polska Sp. z o.o.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1496,nowi-czlonkowie-pracodawcowrp.html
OPZZ chce limitu płacy szefów
OPZZ proponuje, by dochody najlepiej zarabiającej osoby w danej firmie nie
mogłyby przekraczać ośmiokrotności zarobków najgorzej zarabiającego
pracownika - pisze 'Gazeta Wyborcza'.
http://forum.wnp.pl/topic/161644-opzz-chce-limitu-placy-szefow/

W dniu 22 kwietnia 2014 r. Zarząd Kompanii Węglowej oficjalnie
poinformował związki zawodowe o zamiarze wprowadzenia przestoju
ekonomicznego.
W niektórych kopalniach postojowe ma trwać nawet przez miesiąc. W tym czasie
pracownicy dostawaliby ok. 55 proc. dotychczasowych wynagrodzeń.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/8400-postojowew-kompanii-weglowej
W dniu 22 kwietnia 2014 w Katowicach podczas spotkania przewodniczących
górniczych central związkowych zapadła decyzja o zorganizowaniu
manifestacji w Katowicach.
Jedną z głównych przyczyn akcji protestacyjnej jest zapowiedź zarządu Kompanii
Węglowej dotycząca czasowego wstrzymania wydobycia w kopalniach należących
do spółki. Przedstawiciele górniczych central związków zawodowych zapowiadają,
że jeżeli nie będzie reakcji Rządu na te sytuacje w górnictwie - 19 maja br.
zorganizowana zostanie demonstracja w Warszawie.
http://wiadomosci.onet.pl/slask/gornicze-zwiazki-zapowiadaja-demonstracje-wkatowicach-i-warszawie/8d9mv
Związkowe rozmowy o minimum egzystencji
W Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech reprezentatywnych
central związkowych – FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ - w sprawie
przedstawionych corocznie przez IPiSS wskaźników minimum egzystencji za rok
2013.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5944:zwizko
we-rozmowy-o-minimum-egzystencji&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12
Posłowie przyjęli poprawki Senatu do nowelizacji ustaw kolejowych
Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła trzy poprawki zgłoszone przez Senat, a
przedstawione w ustawie o zmianie ustaw: o transporcie kolejowym, o
komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
Polskie Koleje Państwowe oraz o Funduszu Kolejowym.
http://logistyka.wnp.pl/poslowie-przyjeli-poprawki-senatu-do-nowelizacji-ustawkolejowych,223987_1_0_0.html
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Inicjatywa OPZZ zmiany systemu podatkowego
System podatkowy w Polsce niesprawiedliwie obciąża najmniej zarabiających
obywateli, pozwalając najbogatszym nie wpłacać do budżetu państwa
adekwatnych do dochodów kwot.
http://www.opzz.org.pl/-/inicjatywa-opzz-zmiany-systemupodatkowego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3
D101_INSTANCE_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%2
Co hamuje polską branżę wydobywczą?
Opłaty publiczne nakładane na spółki wydobywcze istotnie blokują ich rozwój. O
polityce państwa w tym zakresie oraz rozwiązaniach przyjętych w innych krajach
dyskutowali eksperci podczas seminarium „Daniny publiczne w przemyśle
wydobywczym w Polsce i na świecie”.
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1497,co-hamuje-polska-branzewydobywcza.html
Minipłaca - światowe recepty na podwyżkę
Wzrost płacy minimalnej ożywi popyt wewnętrzny i obniży bezrobocie - policzyli
amerykańscy ekonomiści.
http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,15837780,Miniplaca___swiatowe_recepty_na
_podwyzke.html#ixzz2zgQCNvhA
Ta płaca się nie opłaca
Sejm nie zajmuje się podwyżką płacy minimalnej. Ministerstwo Pracy to utrudnia.
Pracodawcy są na ogół przeciw. Ale taka podwyżka zmniejszy społeczne
nierówności
http://wyborcza.pl/1,75248,15838227,Ta_placa_sie_nie_oplaca.html?utm_source=
agora&utm_medium=email&utm_campaign=GW_poranny_23042014#ixzz2zgRoA
Sc
Górnicy z KGHM muszą pracować dłużej
KGHM należy do tych firm w branży, które produkują miedź najdrożej. Ma to
określone konsekwencje. Koncern gorzej niż konkurencja znosi dekoniunkturę na
rynku metali kolorowych. Nic więc dziwnego, że firma musi szukać oszczędności.
Logicznym wydaje się wydłużenie efektywnego czasu pracy.

http://hutnictwo.wnp.pl/gornicy-z-kghm-musza-pracowacdluzej,223949_1_0_0.html
W 2016 r. Polska powinna wyjść z procedury nadmiernego deficytu
Konsolidacja polskich finansów publicznych powinna pozwolić w 2016 r. na
uchylenie nałożonej na Polskę procedury nadmiernego deficytu - napisano w
komunikacie CIR dotyczącym przyjętego we wtorek przez rząd Wieloletniego
Planu Finansowego Państwa (WPFP) na lata 2014-17.
http://finanse.wnp.pl/w-2016-r-polska-powinna-wyjsc-z-procedury-nadmiernegodeficytu,223958_1_0_0.html
WPFP: stopa bezrobocia będzie się obniżała
Rząd spodziewa się obniżania stopy bezrobocia w Polsce z 9,8 proc. w 2014 r. do
9,3 proc. w 2015 r. i dalej do 7,9 proc. w 2017 r. - wynika z komunikatu po
wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, na którym podjęła ona uchwałę w sprawie
Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-17.
http://www.wnp.pl/wpfp-stopa-bezrobocia-bedzie-sie-obnizala,223921_1_0_0.html
Wszczęcie procedury zwolnień grupowych w firmie Fagor Mastercoock
Syndyk wrocławskiej firmy Fagor Mastercoock Teresa Kalisz poinformowała 8
kwietnia o wszczęciu procedury zwolnień grupowych. Decyzję motywowała trudną
sytuacją ekonomiczną zakładu wynikającą z braku zamówień na produkty.
Wiadomość zelektryzowała załogę.
http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/3667/56/c/zbyt-piekny-zaklad--by-gozlikwidowac.html
Rząd przyjął Krajowy Program Reform na lata 2014-2015
22 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła czwartą aktualizację Krajowego
Programu Reform (KPR). Przygotowany w MG dokument określa, w jaki sposób
Polska w latach 2014-2015 będzie realizować cele strategii „Europa 2020” w
zakresie zatrudnienia, nakładów na badania i rozwój, energii i klimatu, edukacji
oraz przeciwdziałania ubóstwu.
http://www.mg.gov.pl/node/20572
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PMR: produkcja budowlana w '14 wzrośnie jednocyfrowo
Produkcja budowlana w 2014 r., w porównaniu do 2013 r., wzrośnie jednocyfrowo oczekuje firma badawcza PMR.
http://budownictwo.wnp.pl/pmr-produkcja-budowlana-w-14-wzrosniejednocyfrowo,223979_1_0_0.html
Pomysł – wszystkie interpretacje na korzyść podatnika
W propozycji nowej ordynacji podatkowej znalazło się wprowadzenie instytucji
rzetelnego podatnika, uproszczenie procedur oraz rozstrzyganie wątpliwości
zawsze na korzyść podatnika.
http://biznes.nf.pl/pomysl-wszystkie-interpretacje-na-korzysc-podatnika,,47220,113
Zmiany w ordynacji podatkowej: resort gospodarki proponuje Kartę
Rzetelnego Podatnika
Propozycje zmian w ordynacji podatkowej przygotowało Ministerstwo Gospodarki.
Wśród nich znalazł się pomysł rozstrzygania spraw na korzyść podatnika w razie
wątpliwości interpretacyjnych oraz wprowadzenie instytucji rzetelnego podatnika.
http://www.polskieradio.pl/42/1699/Artykul/1106680,Zmiany-w-ordynacjipodatkowej-resort-gospodarki-proponuje-Karte-Rzetelnego-Podatnik
GUS: klimat działalności w przemyśle oceniany lepiej niż marcu
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu oceniany jest
korzystnie, lepiej niż w marcu i analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat - wynika
z badania GUS. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrastać.
http://finanse.wnp.pl/gus-klimat-dzialalnosci-w-przemysle-oceniany-lepiej-nizmarcu,224008_1_0_0.html
Firma zapłaci za oszukiwanie Polaków
Największa centrala duńskich związków zawodowych 3F wygrała na rzecz 33
polskich pracowników prawie 2,5 mln euro zaległych wynagrodzeń od jednej z
duńskich firm budowlanych.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/8408-firmazaplaci-za-oszukiwanie-polakow

23 kwietnia 2014
W dniu 23 kwietnia 2014 w Katowicach podczas spotkania przewodniczących
górniczych central związkowych zapadła decyzja o zorganizowaniu
manifestacji w Katowicach.
Początek demonstracji 29 kwietnia br. o godzinie 10.30 przed gmachem Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Spodziewają się, że w demonstracji uczestniczyć będzie
około 15 tysięcy osób.
http://gornictwo.wnp.pl/gornicze-zwiazki-skonczyl-sie-czas-pokoju-a-zaczal-czaswalki,223982_1_0_0.html
Odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli trzech central związkowych
W środę 23 kwietnia odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli trzech central
związkowych dotyczące ustalenia działań w zakresie podwyższenia progów
dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.
http://www.opzz.org.pl/-/odbylo-sie-robocze-spotkanie-przedstawicieli-trzechcentralzwiazkowych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D
101_INSTANCE_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal
%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__c
olumn-2%26p_p_col_count%3D1
24 kwietnia 2014 r.
W dniu 24 kwietnia 2014 r. Związek Zawodowy Górników w Polsce (ZZG)
zaapelował do Rządu o natychmiastowe spotkanie i rozmowę na temat
poprawy sytuacji branży górniczej.
Związek wciąż nie otrzymał odpowiedzi na swoje pismo skierowane do
Wicepremiera, Ministra Gospodarki - odpowiedzialnego za górnictwo wiceministra
gospodarki oraz na ostatni apel górniczych central do Premiera Donalda Tuska.
http://tvn24bis.pl/informacje,187/zwiazki-chca-rozmawiac-z-rzadem-to-ostatnimoment-na-powstrzymanie-niepokojow-spolecznych,421815.html
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Pond pół miliona bezrobotnych 50+
507 405 – tylu bezrobotnych powyżej 50. roku życia było zarejestrowanych w
urzędach pracy na koniec listopada 2013 r., co stanowiło 24 proc. ogółu
bezrobotnych. To dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dla porównania,
bezrobotni do 25. roku życia stanowili 18,9 proc. ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8411-pond-polmiliona-bezrobotnych-50
Obniżka stawki podatku VAT do 22 proc. możliwa w 2016 r.
Rząd planuje obniżkę stawki podatku VAT z 23 proc. do 22 proc. na 2017 r., ale
możliwe jest wprowadzenie tej zmiany rok wcześniej - poinformował Mateusz
Szczurek, minister finansów.
http://finanse.wp.pl/kat,1033745,title,Szczurek-obnizka-stawki-podatku-VAT-do-22proc-mozliwa-w-2016-r,wid,16555090,wiadomosc.html
GUS: słabsze dane potwierdzają ożywienie w gospodarce
Czwartkowe dane GUS nieco rozczarowały ekonomistów - spodziewali się oni
bowiem prawie dwukrotnie szybszego, niż podanego przez GUS 3,1 proc. w ujęciu
rocznym, wzrostu sprzedaży detalicznej. Mimo tego spowolnienia potwierdzają
jednak ożywienie w gospodarce. Jeszcze większym optymizmem powiało z rynku
pracy.
http://finanse.wnp.pl/gus-slabsze-dane-potwierdzaja-ozywienie-wgospodarce,224168_1_0_0.html
Na co narzekają eksporterzy i importerzy?
Aż 43,5 proc. przedsiębiorców prowadzących wymianę handlową z zagranicą za
największą przeszkodę w prowadzeniu działalności uważa biurokrację. Więcej, niż
co piąty przedsiębiorca narzeka na koszty usług bankowych (22,3 proc.) oraz ma
trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników (21,7 proc.) - wynika z
raportu Akcenty, instytucji płatniczej obsługującej transakcje walutowe eksporterów
i importerów.
http://praca.wnp.pl/na-co-narzekaja-eksporterzy-i-importerzy,224170_1_0_0.html

25 kwietnia 2014 r.
W tvp, a jednak poza spółką
Wkrótce pracownicy TVP będą pracowali w publicznej telewizji, ale pensję wypłaci
im już prywatna firma. Prawdopodobnie czterystu pracowników trafi do spółki
Leasing Team. Działacze ze Związku Zawodowego Pracowników Twórczych
i Technicznych Mediów Polskich Wizja grzmią, że to początek końca ostatnich
oznak niezależności w TVP.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5945:w-tvpa-jednak-poza-spok&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12
Urzędy pracy będą sprawniejsze. Prezydent podpisał ustawę
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w czwartek nowelizację ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która ma m.in. usprawnić
działanie urzędów pracy - poinformowała Kancelaria Prezydenta na stronach
internetowych.
http://praca.wnp.pl/urzedy-pracy-beda-sprawniejsze-prezydent-podpisalustawe,224173_1_0_0.html
Propozycje Lewiatana w sprawie ozusowania umów zleceń
O wydłużenie vacatio legis z 3 do 12 miesięcy i wprowadzenie rocznego zamiast
miesięcznego limitu składek - apeluje Konfederacja Lewiatan w stanowisku
dotyczącym rządowego projektu ozusowania umów zleceń.
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/propozycje_lewiatana_w_
sprawie_ozusowania_umow_zlecen
28 kwietnia 2014 r.
Wspólnie przeciwko stresowi w pracy
Związki zawodowe i organizacje pracodawców przyjęły wspólne rekomendacje
dotyczące zwalczania stresu związanego z pracą. Z inicjatywą takich działań
wyszedł NSZZ Solidarność. W ubiegłym tygodniu zakończona została procedura
podpisywania dokumentu uzgodnionego przez 6 organizacji: NSZZ Solidarność,
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OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan
oraz Związek Rzemiosła Polskiego.
Dokument zawiera ramowy katalog dobrych praktyk, zalecanych do stosowania w
ramach dialogu między pracodawcami i związkami zawodowymi oraz propozycje
modyfikacji 2 rozporządzeń, wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8297-wspolnieprzeciwko-stresowi-w-pracy

W Pałacu Lubomirskich – siedzibie BCC w Warszawie odbyła się konferencja:
Prawie wszystko o czasie pracy: stan prawny, problemy, interpretacje.
http://www.bcc.org.pl/Artykul.274.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=6885&
tx_ttnews[backPid]=3

Stres w pracy to problem i pracowników i pracodawców
Swoje prace zainaugurował dwustronny zespół partnerów społecznych ds.
zagrożeń psychospołecznych. Reprezentowane są w nim 3 centrale związkowe:
NSZZ "Solidarność", OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz 3 organizacje
pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła
Polskiego.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8433-stres-wmiejscy-pracy-to-problem-i-pracownikow-i-pracodawcow

W ministerstwie pracy okrągły stół o wsparciu dla niepełnosprawnych
Okrągły stół ws. wsparcia osób niepełnosprawnych odbył się w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej. W okrągłym stole uczestniczyli: minister pracy Władysław
Kosiniak-Kamysz, szef resortu zdrowia Bartosz Arłukowicz, Irena Wóycicka z
kancelarii prezydenta, Rzecznik Praw Dziecka. Obecni byli też m.in.
przedstawiciele organizacji pozarządowych. Powołano pięć podzespołów, które
zajmą się konkretnymi zagadnieniami. Pierwsze spotkania podzespołów
zaplanowano od 12 do 14 maja.
http://www.tvp.info/15014071/okragly-stol-o-wsparciu-dla-niepelnosprawnychpowolano-podzespoly

30 kwietnia 2014 r.

29 kwietnia 2014 r.
Nie pozwolimy zniszczyć polskiego węgla
W Katowicach odbyła się manifestacja w obronie górnictwa i tysięcy miejsc pracy
w regionie. Wzięło w niej udział ok. 12 tys. ludzi. Protestujący wezwali rząd do
natychmiastowego rozpoczęcia działań na rzecz ratowania polskiego górnictwa
węgla kamiennego. Przedstawiciele górniczych central związkowych przekazali
wojewodzie śląskiemu Piotrowi Litwie petycję skierowaną do premiera Donalda
Tuska.
http://www.solidarnosckatowice.pl/plPL/nie_pozwolimy_zniszczyc_polskiego_wegla.html\
http://www.tvn24.pl/duda-wzywa-do-odsuniecia-od-wladzy-liberalnych-draniadamek-rozdaje-autografy,423150,s.html
Konferencja „Czas pracy po zmianach Działu VI Kodeksu pracy. Stan prawny,
problemy, interpretacje”
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