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http://praca.wnp.pl/halicki-formula-dialogu-trojstronnego-powinna-bycodnowiona,243663_1_0_0.html

1 lutego 2015 r.

MKPS: akcja w całym górnictwie, masówki w Kompanii
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
zdecydował o rozpoczęciu 2 lutego czynnej solidarnościowej akcji protestacyjnostrajkowej w całym górnictwie.
Przedstawiciele MKPS zaznaczyli w komunikacie, że "powodem tej decyzji jest
fiasko dotychczasowych rozmów przedstawicieli związków zawodowych z
Jastrzębskiej Spółki Węglowej z radą nadzorczą i zarządem spółki. Coraz
trudniejsza sytuacja w JSW wymaga solidarnego wystąpienia załóg wszystkich
spółek górniczych w celu wsparcia kolegów z jastrzębskich kopalń".

Od 1 lutego 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
Celem nowych rozwiązań jest ochrona miejsc pracy głównie w zakładach, w
których wystąpiły trudności, zwłaszcza w wyniku wprowadzenia embarga przez
Rosję.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=2A475BAC13842639C1257
DDC003C4F09

http://gornictwo.wnp.pl/mkps-akcja-w-calym-gornictwie-masowki-wkompanii,243622_1_0_0.html

2 lutego 2015 r.
Debata Trójstronna w TVP info 31.01.2015 r. z udziałem przedstawicieli: FZZ,
OPZZ, Konfederacji Lewiatan, ZRP oraz KPRP nt. projektu zmian
prorodzinnych w Kodeksie pracy
Debata dotyczyła inicjatywy prezydenta - projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest ułatwianie
godzenia życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi – projektu tzw. ustawy
rodzinnej.
Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają za cel promowanie elastycznej
organizacji pracy ułatwiającej godzenie ról zawodowych z rodzinnymi oraz
upowszechnianie pracy w niepełnym wymiarze czasu w okresie sprawowania
opieki nad małym dzieckiem.
3http://www.tvp.info/14661365/debata-trojstronna

Halicki: formuła dialogu trójstronnego powinna być odnowiona
Formuła dialogu trójstronnego powinna być odnowiona - uważa minister
administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. W ten sposób odniósł się do trwających i
zapowiadanych protestów różnych grup zawodowych i społecznych.
"Cała formuła Komisji Trójstronnej, zerwana 1,5 roku temu przez stronę
związkową, musi być odnowiona. To jest jedyna i najlepsza formuła dialogu" podkreślił Halicki.

PKP Cargo przejmuje Pol-Miedź Trans
PKP Cargo i KGHM Polska Miedź zawarły dziś wstępne porozumienie w sprawie
przejęcia przez PKP Cargo 49 proc. udziałów w spółce Pol-Miedź Trans (PMT),
należącej w całości do koncernu. Obie strony podkreślają, że chcą sfinalizować
transakcję w drugim kwartale 2015 roku.
http://logistyka.wnp.pl/pkp-cargo-przejmuje-pol-miedz-trans,243635_1_0_0.html

3 lutego 2015 r.
Dolny Śląsk otrzyma ponad 10 mln zł na szkolenia i kształcenie ustawiczne w
regionie
Ponad 10 mln zł ma do rozdysponowania wśród pracodawców Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W tym
roku pieniądze mogą być wydane na szkolenie lub kształcenie ustawiczne
zatrudnionych osób w wieku powyżej 45 lat.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/dolny-slask-otrzyma-ponad-10-mln-zl-naszkolenia-i-ksztalcenie-ustawiczne-w-regionie

Sytuacja polskich przewoźników tematem spotkań z niemiecką administracją
W sprawie polskich przewoźników odbędzie się szereg spotkań z
przedstawicielami niemieckiej administracji. Sprawa zostanie także podjęta na
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forum europejskim - poinformował we wtorek na konferencji po posiedzeniu rządu
minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.
Po piątkowych rozmowach ministrów pracy Polski i Niemiec w Berlinie ogłoszono,
że niemiecki rząd zawiesił obowiązujące od stycznia przepisy dot. płacy minimalnej
dla kierowców ciężarówek przejeżdżających tranzytem przez Niemcy, do czasu
wyjaśnienia sprawy przez Komisję Europejską.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sytuacja-polskich-przewoznikow-tematemspotkan-z-niemiecka-administracja

Protesty rolników trwają w całej Polsce
Blokady dróg, pikiety przed urzędami wojewódzkimi i starostwami - tak w wielu
miejscach w Polsce wyglądają protesty rolniczych związków zawodowych. Rolnicy
domagają się m.in. rekompensat dla hodowców i działań stabilizujących sytuację w
rolnictwie.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/protesty-rolnikow-trwaja-w-calej-polsce

Po 6 godzinach przerwano rozmowy w JSW, starcia wokół siedziby spółki
Do godz. 13 w środę przerwano rozmowy w sprawie postulatów strajkujących
górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). W trwającym w nocy z wtorku na
środę kolejnym spotkaniu uczestniczyli m.in. mediator, przedstawiciele związków
zawodowych i zarządu spółki.
Tymczasem w środę rano górnicy we wszystkich kopalniach spółki rozpoczęli
strajk pod ziemią. W każdej kopalni podziemny protest prowadzi kilkadziesiąt osób.
http://gornictwo.wnp.pl/po-6-godzinach-przerwano-rozmowy-w-jsw-starcia-wokol-siedzibyspolki,243781_1_0_0.html

Kolej - PKP Cargo - zakończone referendum strajkowe
98,1 proc. załogi biorącej udział w referendum strajkowym w PKP Cargo
opowiedziało się za strajkiem w przypadku niespełnienia przez zarząd postulatów
sporu zbiorowego.
Referendum strajkowe było przeprowadzane wśród pracowników spółki od 17
grudnia 2014 r. do 28 stycznia br. Jak informuje Krajowy Komitet ProtestacyjnoStrajkowy w PKP Cargo, udział w referendum wzięło 51,92 proc. załogi.

http://www.opzz.org.pl/-/kolej-pkp-cargo-zakonczone-referendumstrajkowe?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%3D4

4 lutego 2015 r.
W kopalniach JSW górnicy rozpoczęli protest pod ziemią
W ósmej dobie strajku górnicy rozpoczęli podziemne protesty we wszystkich
kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej - poinformował wiceprzewodniczący
"Solidarności" w JSW Roman Brudziński. Na środowe popołudnie zaplanowano
kolejne rozmowy związków z zarządem JSW
Dotychczasowy strajk w kopalniach JSW polegał na wstrzymaniu wydobycia i
pozostawaniu górników w godzinach pracy na powierzchni. Załogi po przyjściu do
pracy nie zjeżdżały pod ziemię, a zostawały do końca zmiany na cechowniach. Na
dół zjeżdżały tylko służby utrzymania ruchu zakładów.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17355386,W_kopalniach_JSW_gornicy_rozpoczeli_pr
otest_pod_ziemia.html

OPZZ chce spotkania związków z Kopacz w sprawie postulatów
pracowniczych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wzywa premier Ewę Kopacz
do spotkania ze wszystkimi związkami zawodowymi i rozmowy o postulatach
pracowniczych i społecznych.
Decyzja prezydium OPZZ w sprawie pogotowia strajkowego została podjęta w
związku z brakiem odpowiedzi ze strony rządu na postulaty.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/opzz-chce-spotkania-zwiazkow-z-kopacz-wsprawie-postulatow-pracowniczych,24368.html

Kolejarze chcą zlikwidować patologię na kolei. Piszą list do premier
Szefowie trzech największych central związkowych działających w strukturach firm
przewoźników kolejowych napisali list do premier Ewy Kopacz, w którym apelują o
„osobiste zaangażowanie i interwencję pozwalającą zlikwidować zapalne i
patologiczne obszary na kolei".
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http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/kolejarze-chca-zlikwidowac-patologie-na-koleipisza-list-do-premier,24367.html

KHW chce zmniejszyć zatrudnienie o ok. 2 tys. osób
Założenia negocjowanego ze związkami planu naprawczego opublikował w środę
(4 lutego) Katowicki Holding Węglowy. Wcześniej prezes holdingu Zygmunt
Łukaszczyk sygnalizował, że bez wdrożenia planu spółka utraci w kwietniu br.
płynność finansową.
http://www.pulshr.pl/przemysl/khw-chce-zmniejszyc-zatrudnienie-o-ok-2-tysosob,24379.html

Sejm szykuje zmianę dot. składek od przedsiębiorców
Niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą będą mieć
prawo do refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, nawet jeśli spóźnią się
do 14 dni z ich opłaceniem - za taką zmianą przepisów opowiedziały się w środę
wszystkie kluby poselskie.
Obecnie nawet jeden dzień zwłoki powoduje utratę refundacji z PFRON, bo
warunkiem jej uzyskania jest terminowe opłacanie składek.
http://praca.wnp.pl/sejm-szykuje-zmiane-dot-skladek-odprzedsiebiorcow,243873_1_0_0.html

5 lutego 2015 r.
Dziewięć godzin rozmów. Porozumienia brak, jest "zbliżenie stanowisk"
Zbliżeniem stanowisk zakończyła się w nocy ze środy na czwartek kolejna tura
rozmów zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej z działającymi w firmie związkami
zawodowymi z udziałem mediatora – poinformowali ich uczestnicy.
- Sprawy posunęły się naprzód – powiedział rzecznik sztabu protestacyjnego Piotr
Szereda. Według niego, udało się wspólnie określić możliwość oszczędności rzędu
200 mln zł rocznie.
http://www.tvn24.pl/strajk-w-kopalniach-jsw-brak-porozumienia,512307,s.html

Konferencja prasowa trzech central związkowych
OPZZ, Solidarność i Forum Związków Zawodowych spotkały się w czwartek w
Warszawie w sprawie działań protestacyjnych. Przedstawiono postulaty
związkowców.

http://www.opzz.org.pl/-/postulatyzwiazkowcow?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

Związkowcy zapowiadają czynne akcje protestacyjne
Rozpoczęliśmy przygotowania do czynnych akcji protestacyjnych, w tym do
wielkiej demonstracji w Warszawie - poinformował w czwartek szef NSZZ
"Solidarność" Piotr Duda na wspólnej konferencji prasowej z OPZZ i Forum
Związków Zawodowych.
Związkowcy chcą rozmów "przy stole" z premier Ewą Kopacz.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zwiazkowcy-zapowiadaja-czynne-akcjeprotestacyjne

6 lutego 2015 r.
Gotowy protokół uzgodnień i rozbieżności w JSW
W dziesiątej dobie strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej związkowcy i zarząd
spółki parafowali w piątek rano protokół uzgodnień i rozbieżności. To efekt
ostatniej ponadpiętnastogodzinnej tury rozmów w siedzibie JSW. Nie oznacza to
jeszcze końca strajku.
Rozmowy m.in. związków i zarządu JSW (bez prezesa JSW Zagórowskiego) z
udziałem mediatora Longina Komołowskiego trwały od poniedziałku.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/przemysl/gotowy-protokol-uzgodnien-i-rozbieznosci-wjsw/ffk9c

PKP: Strajk okupacyjny w spółce TK Telekom
Strajk okupacyjny w siedzibie należącej do PKP spółki TK Telekom. Jak informuje
w komunikacie rzecznik NSZZ "Solidarność" Marek Lewandowski jego powodem
jest "realizowana w ostatnich dniach polityka zastraszania i nękania pracowników
spółki przez bezpośrednich zwierzchników służbowych celem wymuszenia decyzji
o przystąpieniu do Programu Dobrowolnych Odejść", którego termin upływa dziś.
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/851936,pkp-strajk-okupacyjny-w-spolce-tktelekom.html
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Przebieg sporu zbiorowego, referendum, ogłoszenie strajku i postawione
żądania w JSW odbyły się z naruszeniem prawa
Organizacja Pracodawcy RP złożyła zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w
Gliwicach w sprawie złamania ustawy o związkach zawodowych podczas ostatnich
wydarzeń wokół Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Zarówno przebieg sporu zbiorowego, referendum, jak i ogłoszenie strajku oraz
postawione żądania – według organizacji – odbyły się z naruszeniem prawa.

http://www.znp.edu.pl/element/2273/List_ZNP_do_premier_Ewy_Kopacz

Ponad miliard euro na szkolnictwo zawodowe
W nowym rozdaniu funduszy unijnych na lata 20014-20 z budżetu marszałków
województwa na szkolnictwo zawodowe będzie ponad 900 mln euro, a MEN
dołoży jeszcze 124 mln euro - poinformowała w poniedziałek minister edukacji
Joanna Kluzik-Rostkowska.

http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/przebieg-sporu-zbiorowego-referendumogloszenie-strajku-i-postawione-zadania-w-jsw-odbyly-sie-z-naruszeniemprawa,24419.html

http://praca.wnp.pl/ponad-miliard-euro-na-szkolnictwo-zawodowe,244124_1_0_0.html

KHW: dwa zespoły robocze mają wypracować stanowiska ws. planu
naprawczego
W KHW ustalono powołanie dwóch zespołów roboczych dla wypracowania
ostatecznego wspólnego stanowiska ws. programu naprawczego dla spółki.
Zostanie ono następnie przedstawione radzie nadzorczej holdingu.
W czwartek piątego lutego br. odbyło się kolejne spotkanie zarządu i organizacji
związkowych działających w Katowickim Holdingu Węglowym. Tematem rozmów
był przedłożony przez zarząd program naprawczy KHW oraz dotyczące go
przedłożone propozycje.

Górnicy z JSW rozpoczęli strajk okupacyjny. 14 prowadzi głodówkę
Nie ma tez mowy o zawieszeniu strajku, o co apelują władze spółki i resort skarbu.
- Na razie czekamy, aż będą jakieś konkrety ze strony rady nadzorczej, właściciela
- mówią górnicy,
Strajk w JSW trwa od 28 stycznia. Górnicy domagają się odejścia prezesa spółki
Jarosława Zagórowskiego.

http://gornictwo.wnp.pl/khw-dwa-zespoly-robocze-maja-wypracowac-stanowiska-ws-planunaprawczego,244012_1_0_0.html

9 lutego 2015 r.
W styczniu stopa bezrobocia wyniosła 12,1 proc.
Jak informuje resort pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu
12,1 proc. i była o 1,8 pkt proc. mniejsza niż przed rokiem. W styczniu ub. r.
wyniosła 13,9 proc. W porównaniu do grudnia stopa bezrobocia wzrosła o 0,6 pkt
proc.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-styczniu-stopa-bezrobocia-wyniosla-12-1proc

List ZNP do premier Ewy Kopacz
Ws. wyzbywania się przez samorządy obowiązku prowadzenia szkół publicznych i
braku nadzoru prawnego w zakresie nadzoru pedagogicznego.

10 lutego 2015 r.

http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/gornicy-z-jsw-rozpoczeli-strajk-okupacyjny,513795.html]

W maju strajk ostrzegawczy pielęgniarek, we wrześniu - generalny
Krajowy Zarząd Organizacji Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych ustalił
harmonogram działania w szpitalach, w których trwa spór zbiorowy z dyrekcją.
postulaty środowiska. Są to m.in.: określenie przez NFZ minimalnej liczby
pielęgniarek na oddziałach (w tej chwili zdarza się, że jedna pielęgniarka musi
opiekować się nawet 60 pacjentami); podwyższenie wynagrodzeń, co ma sprawić,
że młode pielęgniarki po studiach zamiast wyjeżdżać za granicę, zostaną w kraju.
http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/w-maju-strajk-ostrzegawczy-pielegniarek-we-wrzesniugeneralny,24479.html

Prezesi PGE i Enei: konsolidacja energetyki jest uzasadniona
Konsolidacja polskich grup energetycznych jest uzasadniona. Polskie firmy będą
musiały konkurować na europejskim rynku energii z koncernami
międzynarodowymi, choć są od nich znacznie mniejsze - zgodnie mówili Dariusz
Marzec, wiceprezes PGE oraz Krzysztof Zamasz, prezes Enei, podczas Forum
Zmieniamy Polski Przemysł.
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http://energetyka.wnp.pl/prezesi-pge-i-enei-konsolidacja-energetyki-jestuzasadniona,244168_1_0_0.html

Raport: związki zawodowe kosztują nas ok. 300 mln zł
Jak poinformował Michał Jaros, poseł PO z parlamentarnego zespołu ds. wolnego
rynku, powstał raport o kosztach funkcjonowania związków zawodowych w Polsce.
Na jego bazie podjęte mają być prace legislacyjne.
W ciągu kilku dni przekażę zaproszenie do central związkowych: "Solidarności",
OPZZ i Forum Związków Zawodowych, oraz do pracodawców. Chcę, abyśmy
wszyscy usiedli przy stole i rozpoczęli debatę o funkcjonowaniu związków
zawodowych w Polsce.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17382980,Posel_PO__Zwiazkowcy_maja_sie_utrzymy
wac_ze_skladek.html#ixzz3RJdqDB00

Związki porozumiały się z zarządem. Będą podwyżki w KGHM
Władze KGHM Polska Miedź i związki zawodowe osiągnęli kompromis w sprawie
wzrostu wynagrodzeń w tym roku.
Po negocjacjach podpisano porozumienie o wzroście stawek zaszeregowania o 50
zł na grupie oraz do 10 proc. indywidualnych przeszeregowań pracowników.
http://www.pulshr.pl/przemysl/zwiazki-porozumialy-sie-z-zarzadem-beda-podwyzki-wkghm,24467.html

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia
pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie
ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego, przedłożone przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.
Przewidziano przeniesienie obsługi i funkcjonowania pełnomocnika rządu do spraw
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego z Ministerstwa Gospodarki do
Ministerstwa Skarbu Państwa.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rzporzadzenie-zmieniajacerozporzadzenie-w-sprawie-ustanowienia.html

11 lutego 2015 r.
Rolniczy związkowcy zapowiadają zaostrzenie protestów
Szef rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski zerwał w środę rozmowy z ministrem
Markiem Sawickim. Zapowiedział wzmożone akcje protestacyjne z górnikami. Ok.
godz. 17 zakończyła się demonstracja pod resortem rolnictwa. Izdebski wezwał
zgromadzonych, by dołączyli do protestujących pod Warszawą.
http://praca.wnp.pl/rolniczy-zwiazkowcy-zapowiadaja-zaostrzenieprotestow,244312_1_0_0.html

Minister pracy za tydzień przedstawi propozycje do projektu o dialogu
społecznym
18 lutego resort pracy przedstawi swoje propozycje do projektu ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego, który przygotowali wspólnie pracodawcy i związki zawodowe
- poinformował w środę minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/minister-pracy-za-tydzien-przedstawipropozycje-do-projektu-o-dialogu-spolecznym

Kolejowe związki ogłosiły pogotowie strajkowe w PKP
Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy ogłosił w
środę pogotowie strajkowe w PKP - poinformował w komunikacie komitet.
Związkowcy uzasadniają pogotowie strajkowe "brakiem reakcji rządu na patologie
rujnujące polski system kolejowy".
http://logistyka.wnp.pl/kolejowe-zwiazki-oglosily-pogotowie-strajkowe-wpkp,244306_1_0_0.html

Prawie 4800 górników kontynuuje protest w JSW
Prawie 4800 górników kontynuuje protest w kopalniach Jastrzębskiej Spółki
Węglowej (JSW) - wynika z danych służb kryzysowych wojewody śląskiego.
Związkowcy w środę zablokowali dwie drogi krajowe w regionie, co miało być
wyrazem solidarności z protestującymi.
http://gornictwo.wnp.pl/prawie-4800-gornikow-kontynuuje-protest-wjsw,244311_1_0_0.html
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12 lutego 2015 r.
Pracodawcy: trudna droga do uregulowania terminowych umów
Resort pracy chce zaproponować wyważone oraz akceptowalne zarówno dla
pracodawców, jak i związków zawodowych rozwiązania dotyczące terminowych
umów o pracę.
Od kilku miesięcy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace
legislacyjne nad projektem zmieniającym dotychczasowe przepisy dotyczące
terminowych umów o pracę. Już w trakcie konsultacji społecznych projekt wywołał
dużo wątpliwości.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracodawcy-trudna-droga-do-uregulowaniaterminowych-umow

Rzeczniczka JSW: sąd zakazał związkowcom strajku
Gliwicki sąd, na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), wydał postanowienie, w którym zakazał związkowcom działań, wyrządzających szkodę tej spółce, co
oznacza, że zabronił im prowadzenia strajku – podała rzeczniczka JSW Katarzyna
Jabłońska-Bajer.
http://wiadomosci.onet.pl/slask/rzeczniczka-jsw-sad-zakazal-zwiazkowcom-strajku/ycvfx

PKP Cargo wypracowało porozumienie w sporze zbiorowym
PKP Cargo wypracowało porozumienie kończące spór zbiorowy, dotyczący m.in.
wypłaty dodatku motywacyjnego dla maszynistów-instruktorów czy dodatku
alokacyjnego dla pracowników, którzy pracują poza miejscem zamieszkania,
poinformował prezes Adam Purwin.
Porozumienie przewiduje częściową realizację postulatów sformułowanych przez
organizacje związkowe.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/transport/pkp-cargo-wypracowalo-porozumienie-w-sporzezbiorowym/v75n0

13 lutego 2015 r.
Wspólne porozumienie związków zawodowych w służbie zdrowia
Trwają rozmowy trwają rozmowy Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ
„Solidarność” z Ogólnopolskim Związkiem Pielęgniarek i Położnych oraz Federacją

Pracowników Ochrony Zdrowia OPZZ na temat koordynacji wspólnych działań
protestacyjnych.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/10126-wspolneporozumienie-zwiazkow-zawodwych-w-sluzbie-zdrowia

GUS: PKB w IV kwartale 2014 r. wzrósł o 3 proc. rdr. Gospodarka nieco
spowalnia
PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku
poprzedniego) - według tzw. szybkiego szacunku wzrósł realnie o 3 proc. w
porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wobec 3,3 proc. w
poprzednim kwartale - podał w piątek GUS.
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1376754,GUS-PKB-w-IV-kwartale-2014-r-wzroslo-3-proc-rdr-Gospodarka-nieco-spowalnia

Z Orlenu odejdzie więcej pracowników niż zakładano?
Blisko 250 osób zapisało się ostatecznie do programu dobrowolnych odejść w
grupie PKN Orlen, związanego ze zmianą systemu czasu pracy z
pięciobrygadowego na czterobrygadowy. To o kilkadziesiąt osób więcej niż
zakładał pracodawca. Prawdopodobnie większość zapisanych pracowników
otrzyma zgody na skorzystanie z programu.
http://nafta.wnp.pl/z-orlenu-odejdzie-wiecej-pracownikow-nizzakladano,244463_1_0_0.html

Kosiniak-Kamysz: polityka prorodzinna to praca na dekady
Polityki prorodzinnej nie robi się w jedną kadencję, czy przez jeden rok; by
wskaźniki dzietności uległy zmianie, konieczne są działania rozpisane na dekady przekonuje w rozmowie z PAP minister pracy i polityki społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz.
http://praca.wnp.pl/kosiniak-kamysz-polityka-prorodzinna-to-praca-nadekady,244458_1_0_0.html

Prezydent jedzie na Śląsk.
Prezydent Bronisław Komorowski pojedzie w piątek do Katowic – poinformowała
Kancelaria Prezydenta. Komorowski ma rozmawiać z samorządowcami tych
regionów, których kopalnie będą restrukturyzowane. Przewidziano także rozmowy
z liderami związków zawodowych.
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http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/prezydent-jedzie-na-slask-spotka-sie-zsamorzadowcami-i-liderami-zwiazkowcow/18849204

Jest projekt porozumienia w JSW. Związkowcy nie ustępują w sprawie
prezesa – chcą odwołania
Po kilkunastogodzinnych rozmowach parafowany został protokół uzgodnień w
sprawie Jastrzębskiej Spółki Węglowej – poinformował Longin Komołowski,
rządowy negocjator w JSW. Uzgodniono m.in., że „czternastki” będą wypłacane w
dwóch ratach. Związkowcy nadal jednak domagają się dymisji prezesa spółki
Jarosława Zagórowskiego.
Rozmowy były b. trudne, trwały całą noc. Projekt porozumienia jest parafowany
przez obie strony.
http://www.tvp.info/18845746/jest-projekt-porozumienia-w-jsw-zwiazkowcy-nie-ustepuja-wsprawie-prezesa-chca-odwolania

1,2 mld euro z funduszy europejskich pomoże młodym ludziom wejść na
rynek pracy
Aktywizacja zawodowa młodych bezrobotnych będzie jednym z priorytetów w
nowym rozdaniu funduszy unijnych. W ramach Programu Wiedza Edukacja
Rozwój wsparcie trafi przede wszystkim do osób między 15. a 29. rokiem życia.
Powinno mieć charakter kompleksowy i być dostosowane do danej osoby.
http://www.polskieradio.pl/42/4264/Artykul/1372634,12-mld-euro-z-funduszy-europejskichpomoze-mlodym-ludziom-wejsc-na-rynek-pracy-
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