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http://gornictwo.wnp.pl/gornicy-zakonczyli-protest-w-kopalniach,242603_1_0_0.html

Styczeń

19 stycznia 2015 r.

17 stycznia 2015 r.
Debata Trójstronna w TVP info z udziałem przedstawicieli: NSZZ
„Solidarność”, FZZ, BCC, ZRP nt. sytuacji w polskim górnictwie
Debata dotyczyła problemów górnictwa oraz protestów przeciwko planowanej
przez rząd restrukturyzacji Kompanii Węglowej.
http://www.tvpparlament.pl/programy-telewizji-polskiej/tvp-info-debata-trojstronna/tvp-infodebata-trojstronna-17012015/18480027

Jest zgoda ws. naprawy Kompanii Węglowej
Porozumienie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podpisali pełnomocnik rządu ds.
restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk oraz szef śląsko-dąbrowskiej
Solidarności Dominik Kolorz, w obecności premier Ewy Kopacz, ministrów:
Włodzimierza Karpińskiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz licznego grona
związkowców i samorządowców śląskich.
Zobacz treść porozumienia. Kliknij
http://gornictwo.wnp.pl/jest-zgoda-ws-naprawy-kompanii-weglowej-zobacz-trescporozumienia,242590_1_0_0.html

Kopacz: w marcu spotkanie ze związkami i samorządem ws. programu dla
Śląska
Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że na początku marca odbędą się rozmowy
ws. programu dla całego Śląska. Poza stroną rządową, mają w nich wziąć udział
związkowcy i samorządowcy. Chcę, aby na Śląsku biło serce polskiego przemysłu,
by tutaj powstało centrum przemysłowe - mówiła.
http://www.nettg.pl/news/126652/premier-w-marcu-spotkanie-ws-programu-dla-slaska

18 stycznia 2015 r.
Zakończył się protest w kopalniach
Informację, że górnicy zakończyli protesty w kopalniach potwierdziło Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK). "Protest zakończył się.
Nigdzie nie ma prowadzonej akcji protestacyjnej" - podało WCZK.

Absolwent skazany na bruk: Uczelnie są oderwane od rynku pracy
Zaplecze kadrowe i moda wśród kandydatów – to główne przesłanki, którymi
kierują się szkoły wyższe, tworząc kierunki studiów. Potrzeby pracodawców
schodzą na drugi plan.
Uczelnie przygotowując swoją ofertę kształcenia, muszą brać pod uwagę dane z
rynku pracy. Tak wynika z art. 4 ust. 4 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia z 3 października 2014 r. ministra nauki
i szkolnictwa wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym
kierunku i poziomie kształcenia. Okazuje się jednak, że dla części uczelni to puste
zapisy.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/847590,absolwent-skazany-na-brukuczelnie-sa-oderwane-od-rynku-pracy.html

Żądania płacowe i postulaty ZNP
- Ostatni raz nauczyciele otrzymali podwyżki w 2012 r. Od tego czasu pensje
nauczycieli nie tylko nie wzrosły, ale zmalały z powodu rokrocznej inflacji – mówił
prezes Związku. Dodał, że nie można już dłużej zbywać żądań płacowych
nauczycieli stwierdzeniem, że płace wzrastały w latach 2008 – 2012.
http://www.znp.edu.pl/element/2243/Zadania_placowe_i_postulaty_ZNP

Program osłonowy dla zwalnianych pracowników FagorMastercook
Będą dodatkowe pieniądze na przekwalifikowanie pracowników zwalnianych z
upadających zakładów FagorMastercook, a w okresie przejściowym zostanie im
zapewniona praca tymczasowa – zapowiedziała wiceminister gospodarki Ilona
Antoniszyn-Klik. Wiceminister Antoniszyn-Klik spotkała się w poniedziałek we
Wrocławiu z przedstawicielami załogi i związków zawodowych zakładów
FagorMastercook.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zwolnieni-z-fagormastercook-zostana-objeciprogramem-oslonowym
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Po lekarzach i górnikach, rolnicy?
Porozumienie rządu z lekarzami i górnikami nie oddala widma kolejnych protestów.
Do strajku powszechnego szykuje się Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Alarmuje, że sytuacja finansowa w
branży jest nie do zaakceptowania.
Jednym z głównych postulatów związkowców są rekompensaty z tytułu
dwuletniego zakazu uboju rytualnego. Związkowcy zapowiedzieli już ogłoszenie
strajku powszechnego. Chcą, by do ich sytuacji odniosła się premier Ewa Kopacz.
http://www.agropolska.pl/aktualnosci/polska/rolnicy-z-opzz-popieraja-gornikow-przylaczasie-do-protestu,250.html

20 stycznia 2015 r.
Kolejne posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy
We wtorek, 20 stycznia o godz. 10.00 odbyło się kolejne posiedzenie Rady
Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Parlamentarzyści, przedstawiciele rządu,
związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy
dyskutowali m.in., na podstawie materiałów przygotowanych przez Wyższy Urząd
Górniczy oraz Państwową Inspekcję Pracy, o bezpieczeństwie pracy w kopalniach
odkrywkowych i otworowych.
http://www.opzz.org.pl/-/rada-ochrony-pracy-o-bhp-w-kopalniach-odkrywkowych-iotworowych-posiedzenie-20-stycznia-2015r?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%3D2%26p_p_col_count%3D5

Niemiecka płaca minimalna uderzy w polskich przewoźników? Rząd nie chce
do tego dopuścić
Niemieckie przepisy dotyczące płacy minimalnej niepokoją polskie firmy
transportowe. Wszystko dlatego, że stawka za godzinę pracy, która od 1 stycznia
wynosi co najmniej 8,5 euro, dotyczy też pracowników firm z innych państw
działających na terytorium tego kraju.
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/niemieckie-przepisy-uderza-w-polskich-przewoznikow-rzad-niechce-do-tego-dopuscic,507535.html

Związkowcy PGE jak górnicy, grożą strajkiem
Związkowcy spółek Polskiej Grupy Energetycznej grożą strajkiem. Dojdzie do
niego, jeżeli nie porozumieją się z zarządem PGE.
Protestujący sprzeciwiają się restrukturyzacji spółki, zakładającej między innymi
Program Dobrowolnych Odejść. Dlatego w poniedziałek Komitet KoordynującoProtestacyjny podjął decyzję o rozpoczęciu sporów zbiorowych - mówi jeden ze
związkowców Wojciech Ilnicki.
http://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1356895,Zwiazkowcy-PGE-jak-gornicy-grozastrajkiem

Wspólne spotkanie centrali związkowych w Katowicach
Po spotkaniu przedstawicieli trzech centrali związkowych: Forum Związków
Zawodowych, NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych, związki przesłały na ręce Premier Ewy Kopacz wspólne pismo, w
którym wystąpiły o podjęcie negocjacji ze stroną związkową w sprawie dialogu
społecznego oraz branżowego. Wyraziły nadzieję, że rozmowy zostaną podjęte
jeszcze w tym miesiącu. Pismo
Pogotowie strajkowe trwa. Dopiero po spotkaniu z premier Kopacz ocenimy, czy
rząd jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji na temat postulatów, które
zgłaszaliśmy 1,5 roku temu – mówił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ
„Solidarność” po spotkania liderów i delegacji trzech reprezentatywnych central
Związkowych w Katowicach. – Wtedy być może zdecydujemy o zawieszeniu
pogotowania strajkowego – dodał.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9956-pogotowie-strajkowetrwa-premier-ma-czas-do-konca-stycznia

21 stycznia 2015 r.
Minister pracy spotka się ze związkowcami i pracodawcami
Spotkanie zostało zaplanowane podczas debaty na temat przyszłości dialogu
społecznego, która odbyła się 7 stycznia u prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Jest potwierdzenie udziału liderów wszystkich organizacji. Związki deklarują udział
w spotkaniu 26 stycznia, ale chcą, by dotyczyły one wyłącznie propozycji projektu
ustawy, wypracowanego wspólnie w autonomicznym dialogu między
pracodawcami a związkowcami.
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Rzecznik prasowy NSZZ Solidarność Marek Lewandowski przypomniał w
rozmowie z PAP, że spotkanie 26 stycznia było zaplanowane wcześniej, nie jest
realizacją postulatów o rozmowy z szefową rządu.
http://praca.wnp.pl/minister-pracy-spotka-sie-ze-zwiazkowcami-ipracodawcami,242851_1_0_0.html

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej chce zamiast zwolnień ograniczenie
przywilejów
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej wypowiedział trzy porozumienia zbiorowe
zawarte ze związkami zawodowymi - podał w środę zarząd spółki. Chce m.in.
zamrożenia płac w 2015 r., zmniejszenia deputatu węglowego oraz rezygnacji z
dopłat do zwolnień lekarskich.
http://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1358095,Zarzad-Jastrzebskiej-Spolki-Weglowejchce-zamiast-zwolnien-ograniczenie-przywilejow-Bedzie-strajk

Będą rozmowy z Niemcami ws. sytuacji polskich przewoźników
Rząd interweniuje w sprawie sytuacji polskich przewoźników na rynku niemieckim.
Jak informuje kancelaria premiera, doszło w środę do rozmowy Ewy Kopacz z
kanclerz Angelą Merkel o sytuacji polskich przewoźników po wprowadzeniu przez
Niemcy nowych przepisów dotyczących płacy minimalnej.
Obie strony ustaliły, że w najbliższym czasie o sytuacji polskich firm
transportowych będą rozmawiać bezpośrednio ministrowie pracy i polityki
społecznej oraz infrastruktury i rozwoju obu krajów.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/beda-rozmowy-z-niemcami-ws-sytuacjipolskich-przewoznikow

Porozumienie OZZPiP i NIPP w celu poprawy sytuacji pielęgniarek i
położnych
Poprawa sytuacji pielęgniarek i położnych to główny cel porozumienia, które
zawarły w środę Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Ma być to odpowiedź na pogorszenie
warunków wykonywania tych zawodów.
http://www.nipip.pl/index.php/aktualnosci/3154-w-dniu-21-stycznia-2015-roku-zostalopodpisane-porozumienie-w-sprawie-ustalenia-zasad-wspolpracy-pomiedzy-naczelna-izbapielegniarek-i-poloznych-a-ogolnopolskim-zwiazkiem-zawodowym-pielegniarek-i-poloznych

Konfederacja Lewiatan sprzeciwia się poczynaniom związków zawodowych
Konfederacja Lewiatan sprzeciwia się poczynaniom związków zawodowych, które
trójstronny dialog społeczny chcą zamienić w dwustronne negocjacje i
przystawianie rządowi „pistoletu do głowy".
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2015/1/szantaz_zwiazkow_zawodowych_zagraza
_polsce

22 stycznia 2015 r.
Oświadczenie przewodniczących trzech reprezentatywnych central
związkowych w sprawie wypowiedzi rzecznika rządu Iwony Sulik
Oświadczenie - Zaplanowane na 26 stycznia br. spotkanie z ministrem pracy i
polityki społecznej dotyczy propozycji zmian w systemie dialogu społecznego.
Tylko temu tematowi, a nie postulatom zgłoszonym w 2013 r. będzie poświęcone
to spotkanie i strona związkowa w takim spotkaniu deklaruje swój udział!
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/9960-wypowiedz-rzecznikarzadu-jest-manipulacja

Rozmowy o wynagrodzeniach nauczycieli będą prowadzone w marcu
Na początku marca MEN i ZNP będą rozmawiać na temat wynagrodzeń
nauczycieli - ustalono podczas czwartkowego spotkania minister edukacji Joanny
Kluzik-Rostkowskiej z prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem. O rozmowy
zabiega związek, który chce podwyżek dla nauczycieli w 2016 r.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rozmowy-o-wynagrodzeniach-nauczycielibeda-prowadzone-w-marcu

Referendum strajkowe w kopalniach JSW
23 stycznia we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej
zorganizowane zostaną masówki informacyjne dla pracowników. Z kolei w
poniedziałek 26 stycznia w spółce rozpocznie się referendum strajkowe. Taką
decyzję podjęła Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych działających w
JSW, po wypowiedzeniu przez zarząd spółki trzech obowiązujących w niej
porozumień zbiorowych.
http://www.solidarnosckatowice.pl/pl-PL/referendum_strajkowe_w_kopalniach_jsw.html
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http://praca.wnp.pl/zwiazki-znow-groza-protestami-rolnicze-opzz-chce-rozmow-zpremier,243124_1_0_0.html

23 stycznia 2015 r.
Związki i pracodawcy wypracowali jednolite stanowisko ws. dialogu
społecznego
Eksperci związków zawodowych i organizacji pracodawców uzgodnili wspólny
tekst projektu ustawy, która ma zastąpić Komisję Trójstronną nowym ciałem - Radą
Dialogu Społecznego. W poniedziałek liderzy tych organizacji mają rozmawiać o
projekcie z ministrem pracy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zwiazki-i-pracodawcy-wypracowali-jednolitestanowisko-ws-dialogu-spolecznego

Podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia
zawodowego
Podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego
zawarte miedzy czterema ministrami: edukacji, gospodarki, pracy i skarbu
państwa.
Porozumienie jest wyrazem woli zacieśnienia współpracy między czterema
ministrami - edukacji, gospodarki, pracy i skarbu państwa, w celu lepszego
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców, lokalnych
rynków pracy i nowoczesnej gospodarki w skali kraju.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7062,podpisano-porozumienie-owspolpracy-na-rzecz-rozwoju-ksztalcenia-zawodowego.html

25 stycznia 2015 r.

26 stycznia 2015 r.
Polscy ministrowie rozmawiali z niemieckimi ws. przewoźników
Ministrowie infrastruktury Maria Wasiak oraz pracy i polityki społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz rozmawiali w piątek telefonicznie ze swoimi niemieckimi
odpowiednikami o sytuacji polskich przewoźników w Niemczech. W przyszłym
tygodniu szefowie resortów mają się spotkać w Berlinie.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/polscy-ministrowie-rozmawiali-z-niemieckimiws-przewoznikow

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego jeszcze przed wakacjami. Zastąpi
Komisję Trójstronną
W resorcie pracy w poniedziałek odbyły się rozmowy trójstronne z udziałem
ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefów
organizacji pracodawców i związkowców.
Rząd, związki zawodowe i pracodawcy w ciągu dwóch miesięcy uzgodnią wspólnie
projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Nowa ustawa miałaby zostać
uchwalona nawet jeszcze przed wakacjami.
http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/ustawa-o-radzie-dialogu-spolecznego-jeszczeprzed-wakacjami-zastapi-komisje-trojstronna/18595122

27 stycznia 2015 r.

Związki znów grożą protestami. Rolnicze OPZZ chce rozmów z premier
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji
Rolniczych chce rozmów z Ewą Kopacz. Rolnicy mówią, że jeśli premier nie spotka
się z nimi w ciągu sześciu dni, zorganizują "marsz gwiaździsty" na Warszawę lub
zablokują tory czy drogi.
Główny postulat to natychmiastowa wypłata rekompensat dla rolników, którzy
ponieśli straty spowodowane przez dziki w swoich uprawach. "Żądamy też
rekompensat do produkcji trzody chlewnej" - wyliczał Izdebski. Rolnicze OPZZ
chce również m.in. dopłat do eksportu wieprzowiny, uruchomienia skupu na
potrzeby rezerw materiałowych.

Są dane o bezrobociu
Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec grudnia ub. r. 11,5 proc.
wobec 11,4 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W
grudniu 2013 r. stopa ta wyniosła 13,4 proc. Liczba zarejestrowanych
bezrobotnych w końcu grudnia wyniosła 1 825,2 tys., czyli była wyższa o 1,4 proc.
niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym spadek wyniósł 15,4 proc.
http://finanse.wp.pl/kat,1013819,title,Sa-dane-o-bezrobociu-Wzrosla-alespadlo,wid,17210766,wiadomosc.html?ticaid=1143c5
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28 stycznia 2015 r.
Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczęli protest
- Domagamy się odwołania zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej i pociągnięcia
do odpowiedzialności karnej członków tego zarządu - mówią związkowcy, którzy
rozpoczęli właśnie akcję protestacyjno-strajkową. Decyzję ogłosili, po przeprowadzeniu referendum, w którym zdecydowana większość głosujących górników poparła protest.
http://wiadomosci.onet.pl/slask/gornicy-z-jastrzebskiej-spolki-weglowej-rozpoczeliprotest/0jyts

Negocjacje z KE o pomocy dla kopalń KW
Rozpoczęły się negocjacje z KE na temat programu restrukturyzacji Kompanii
Węglowej. Dokumenty do notyfikacji mają trafić do Brukseli w ciągu kilku tygodni.
Nie brak opinii, że rząd chce grać na czas.
- Te kopalnie i tak zostaną zlikwidowane, bo decyzją Rady UE z 10 grudnia 2010
roku w sprawie pomocy państwa dla kopalń węgla, może ona iść tylko na
likwidację - mówi portalowi wnp.pl prezes jednej z firm górniczych. - Trudno łudzić
się, że będzie tu akurat jakieś odstępstwo - zaznacza nasz rozmówca.
http://gornictwo.wnp.pl/negocjacje-z-ke-o-pomocy-dla-kopaln-kw-urzedowyoptymizm,243321_1_0_0.html

Będą rozmowy prezesów grup energetycznych ze związkowcami
28 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa,
zarządów grup energetycznych oraz NSZZ Solidarność. Na spotkaniu ustalono, że
w ciągu kilku dni prezesi czterech grup energetycznych spotkają się z
przedstawicielami związków zawodowych by porozmawiać o sytuacji społecznej
wewnątrz tych grup - poinformował wnp.pl Kazimierz Grajcarek, przewodniczący
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
http://energetyka.wnp.pl/beda-rozmowy-prezesow-grup-energetycznych-zezwiazkowcami,243384_1_0_0.html

29 stycznia 2015 r.
Pracodawcy otrzymają pomoc na ochronę miejsc pracy już od 1 lutego

Firmy dotknięte rosyjskim embargiem otrzymają rządowe wsparcie - zakłada
nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
którą w środę podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Na ten cel ma trafić do
500 mln zł.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracodawcy-otrzymaja-pomoc-na-ochronemiejsc-pracy-juz-od-1-lutego

30 stycznia 2015 r.
Związki JSW: na razie bez złagodzenia akcji strajkowej
Związkowcy między innymi domagają się odwołania zarządu spółki. Strajk ma
charakter rotacyjny, odbywa się na powierzchni. Górnicy przychodzą do kopalń,
ale nie zjeżdżają pod ziemię. Tylko część zjeżdża na dół w celu zabezpieczenia
wyrobisk.
Zarząd JSW ogłosił plan oszczędnościowy mający trwale poprawić kondycję firmy.
Związkowcy się na to nie zgodzili.
http://gornictwo.wnp.pl/zwiazki-jsw-na-razie-bez-zlagodzenia-akcjistrajkowej,243524_1_0_0.html

Przewozy Regionalne bliskie uzyskania zgody na restrukturyzację
Marszałek woj. lubuskiego podpisała porozumienie ws. restrukturyzacji Przewozów
Regionalnych.
Ustaliliśmy kierunki współpracy z Przewozami Regionalnymi, z których
najważniejsze to: wspólne dążenie do obniżenia kosztów dostępu do infrastruktury
kolejowej, wprowadzenie transportu zintegrowanego na nierentownych trasach
oraz celowego monitoringu natężenia ruchu na wszystkich trasach, w celu
wyeliminowania zbędnych kosztów” - powiedziała marszałek woj. lubuskiego
Elżbieta Polak.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/transport/przewozy-regionalne-bliskie-uzyskania-zgodyna-restrukturyzacje/1e265

Jest wspólne stanowisko ministrów transportu Polski i Niemiec ws. ustawy o
płacy minimalnej
Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak spotkała się z ministrem transportu i
infrastruktury cyfrowej Niemiec Alexandrem Dobrindtem. To kolejny etap działań
polskiej administracji w sprawie sytuacji polskich przewoźników.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona 5

STYCZEŃ
INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO

2/2015

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jest-wspolne-stanowisko-ministrow-transportupolski-i-niemiec-ws-ustawy-o-placy-minimalnej

Będzie akcja protestacyjno-strajkowa w całym górnictwie
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
podjął decyzję o rozpoczęciu w poniedziałek 2 lutego czynnej solidarnościowej
akcji protestacyjno-strajkowej w całym górnictwie.
http://gornictwo.wnp.pl/bedzie-akcja-protestacyjno-strajkowa-w-calymgornictwie,243534_1_0_0.html

Niemcy: przepisy ws. płacy minimalnej dla przewoźników zawieszone
Niemiecki rząd zawiesił obowiązujące od stycznia przepisy dot. płacy minimalnej
dla kierowców ciężarówek przejeżdżających tranzytem przez Niemcy do czasu
wyjaśnienia sprawy przez KE - ogłoszono po rozmowach ministrów pracy Polski i
Niemiec w piątek w Berlinie.
http://praca.wnp.pl/niemcy-przepisy-ws-placy-minimalnej-dla-przewoznikowzawieszone,243525_1_0_0.html
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