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6 lutego do organizacji związków rolniczych przesłane zostały propozycje projektu
ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Składałaby się
ona z przedstawicieli rolników, przetwórców i strony rządowej.

Luty
16 lutego 2015 r.
Komorowski po spotkaniu ze związkowcami: jest przestrzeń dla dialogu
W piątek 13.02.2015 r. po południu Bronisław Komorowski spotkał się w gmachu
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przedstawicielami samorządów
woj. śląskiego (m.in. poparł rządowy program dla Śląska), a potem również z
przedstawicielami związków zawodowych m.in. Piotrem Dudą z NSZZ
"Solidarność", Janem Guzem z OPZZ oraz liderami lokalnych struktur
związkowych.
http://praca.wnp.pl/komorowski-po-spotkaniu-ze-zwiazkowcami-jest-przestrzen-dladialogu,244511_1_0_0.html

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1377301,Regulacja-dialogu-spolecznego-wrolnictwie

Prezes JSW Jarosław Zagórowski złożył dymisję
Jarosław Zagórowski rezygnuje z funkcji prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej
(JSW).
Po piątkowym podpisaniu porozumienia związkowcy zawiesili trwający od 17 dni
strajk. Rozpoczął się on po ogłoszeniu przez zarząd planu oszczędnościowego.
Od tej pory do poniedziałku w spółce wstrzymane było wydobycie.
http://biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci/prezes-jsw-jaroslaw-zagorowski-zlozyldymisje/6fvy3

Debata Trójstronna w TVP info 14.02.2015 r. z udziałem przedstawicieli: NSZZ
„Solidarność”, OPZZ, BCC, Pracodawców RP oraz strony rządowej nt. nowej
formuły dialogu trójstronnego
Rada Dialogu Społecznego z premierem na czele, z inicjatywą ustawodawczą i
prawem do konsultacji aktów prawnych. Czy taka koncepcja zmian na szansę na
realizację? Projekt ustawy w tej sprawie trafił do Ministerstwa Pracy.

Fundusze Europejskie godzą pracodawców i związki zawodowe
Zazwyczaj pracodawcy nie tak łatwo dochodzą do porozumienia ze związkowcami,
co możemy obserwować na bieżąco. Tymczasem w przypadku funduszy unijnych
daje się zauważyć wyjątkową współpracę.

Zarząd Poczty Polskiej szykuje redukcje, a związkowcy mówią: dość!
Pocztowcy przygotowują się do strajku w obronie miejsc pracy. Zarząd
Poczty Polskiej, rodzimego operatora pocztowego, planuje ograniczenie
zatrudnienia. Ma odejść kilka tysięcy pracowników. Zdaniem związków,
spółka chce zmniejszyć liczbę etatów o 10 procent. W przypadku fiaska
rozmów NSZZ "Solidarność" zapowiada przeprowadzenie strajku 13 kwietnia.
Tekst apelu do Premier Kopacz - tutaj

18 lutego 2015 r.

3http://www.tvp.info/14661365/debata-trojstronna

http://www.solidarnosc-poczta.pl/index.php?id=aktualnosci&id_wiad=823&cmd=opis

Regulacja dialogu społecznego w rolnictwie
-Uczestnicy dialogu społecznego w rolnictwie powinni być reprezentatywni.
Dotyczy to także organizacji rolniczych, które powinny reprezentować co najmniej
20 proc. rolników - uważa minister rolnictwa Marek Sawicki.

http://funduszeue.wp.pl/informacje/fundusze-europejskie-godza-pracodawcow-i-zwiazkizawodowe_a76?utm_source=WP_SG&utm_medium=WP_SG_modul2&utm_content=prom
o&utm_campaign=wp_support

Ekspercki zespół zajmie się projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego
Projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego zajmie się wspólny ekspercki
zespół związków zawodowych, organizacji pracodawców i resortu pracy poinformowali po wspólnym spotkaniu szefowie związków, organizacji
pracodawców i minister pracy.
Zespół rozpocznie prace na początku przyszłego tygodnia i w ciągu dwóch - trzech
tygodni ma przedstawić szefom central pracowniczych i pracodawców oraz
ministrowi wspólny projekt ustawy - zapowiedzieli. W ocenie ministra Władysława
Kosiniaka-Kamysza realne jest, że jeszcze przed wakacjami ustawa trafi do
prezydenta i wejdzie w życie.
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http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ekspercki-zespol-zajmie-sie-projektem-ustawy-o-radziedialogu-spolecznego/f2hcf

Wkrótce notyfikacja ws. pomocy dla kopalń do KE
W ciągu kilku dni Polska złoży w Komisji Europejskiej dokumenty ws. notyfikacji
pomocy publicznej dla kopalń Kompanii Węglowej. W środę na rozmowach w tej
sprawie w Brukseli był pełnomocnik rządu ds. górnictwa Wojciech Kowalczyk.
http://gornictwo.wnp.pl/wkrotce-notyfikacja-ws-pomocy-dla-kopaln-doke,244775_1_0_0.html

Formalne zakończenie strajku w JSW
Związki w Jastrzębskiej Spółki Węglowej formalnie zakończyły akcję protestacyjnostrajkową w spółce.
http://gornictwo.wnp.pl/formalne-zakonczenie-strajku-w-jsw,244753_1_0_0.html

Spotkanie robocze członków Zespołu ds. Współpracy z MOP
Spotkanie w dniu 17.02.2015 r. było poświęcone przede wszystkim dyskusji na
temat impasu w systemie kontrolnym MOP oraz interpretacji Konwencji MOP nr 87
dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych z 1948 r. w
kontekście prawa do strajku. Od 2012 r. w Komitecie stosowania standardów,
stanowiącym element systemu kontrolnego MOP, trwa bowiem konflikt między
stronami pracodawców i pracowników na tle Konwencji nr 87 i prawa do strajku
oraz uprawnień Komitetu Ekspertów ds. stosowania konwencji i zaleceń.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,518,spotkanie-robocze-czlonkow-zespolu-dswspolpracy-z-mop.html

Jak poprawić praktyczne kształcenie zawodowe
Wspólne działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego
dostosowanego do potrzeb rynku pracy – to główny cel spotkania w dniu
18.02.2015 r. minister edukacji narodowej z przedstawicielami samorządu
gospodarczego.
- Jednym z naszych priorytetów jest nakierowanie szkół zawodowych na lokalne
rynki pracy – powiedziała w trakcie spotkania Joanna Kluzik-Rostkowska.
Pracodawcy biorący udział w dzisiejszym spotkaniu będą także uczestniczyć w
pracach – powołanego przez minister edukacji narodowej - zespołu opiniodawczodoradczego do spraw kształcenia zawodowego.

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=7833

19 lutego 2015 r.
OPZZ i NSZZ "Solidarność rozpoczynają akcję informacyjno-protestacyjną
OPZZ i NSZZ "Solidarność" rozpoczynają akcje informacyjno-protestacyjną poinformowały w czwartek w komunikatach obie centrale związkowe. W czwartek
m.in. mają być rozdawane w całej Polsce ulotki, na których znajdują się żądania
związkowców.
Akcja rozdawania ulotek jest elementem zapowiadanych przez związkowców
"czynnych akcji protestacyjnych".
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/opzz-i-nszz-solidarnosc-rozpoczynaja-akcjeinformacyjno-protestacyjna

Poczta Polska i związkowcy coraz bliżej porozumienia
Jest szansa na podpisanie nowego układu zbiorowego pracy z Pocztą Polską,
jednak pozostało jeszcze kilka kwestii do wyjaśnienia - zgodnie twierdzą
przewodniczący pocztowej "Solidarności" Bogumił Nowicki i rzecznik Poczty
Polskiej Zbigniew Baranowski.
Zdaniem Nowickiego, główną kwestią sporną jest kwestia systemu premiowania
pracowników.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/poczta-polska-i-zwiazkowcy-coraz-blizejporozumienia,24651.html

Będą zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS
Doprecyzowania zasad wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości
świadczenia emerytalnego - przewiduje projekt noweli ustawy o emeryturach i
rentach z FUS autorstwa SLD, który w środę poparła sejmowa komisja polityki
społecznej i rodziny.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/beda-zmiany-w-ustawie-o-emeryturach-irentach-z-fus

H. Bochniarz: Jesteśmy przeciwni, żeby premier jeździła gasić strajkowe
pożary
- Związkowcy oskarżają rząd o zniszczenie stoczni i kopalń. Tymczasem to
właśnie związki zawodowe są współodpowiedzialne za upadek stoczni i
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dramatyczną sytuację kopalń. Blokowały niezbędne zmiany i modernizację stoczni.
W kopalniach wywalczyły wzrost wynagrodzeń bez wzrostu wydajności pracy
uniemożliwiając sfinansowanie koniecznych inwestycji. Dzisiaj walczą o wypłatę
nagród, mimo, że kopalnie przynoszą straty - mówi Henryka Bochniarz, prezydent
Konfederacji Lewiatan.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/h-bochniarz-jestesmy-przeciwni-zeby-premierjezdzila-gasic-strajkowe-pozary,24674.html

22 lutego 2015 r.
1420 osób może odejść z grupy Orange
Zgodnie z porozumieniem w 2015 roku około 1500 pracowników ze wszystkich
krajowych zakładów spółki Orange Polska będzie musiało odejść z pracy na
zasadzie dobrowolnych odejść lub zgodzić się na przeniesienie do firm
zewnętrznych.
http://www.telko.in/1420-osob-moze-odejsc-z-grupy-orange

Strajk rolników w Warszawie. Jest wstępne porozumienie z rządem
Protestujący przed Kancelarią Premiera rolnicy osiągnęli częściowe porozumienie
z rządem. Rozmowy trwały ponad godzinę. Związkowcom udało się osiągnąć
zapewnienie o dodatkowych pieniądzach za szkody łowieckie oraz o zwiększeniu
depopulacji dzików. Ze związkowcami negocjował wiceminister rolnictwa,
Kazimierz Plocke. - Pisemnego porozumienia na razie jednak nie ma, dlatego
pikieta będzie kontynuowana - zapowiedział lider rolniczego OPZZ, Sławomir
Izdebski.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/strajk-rolnikow-w-warszawie-jestwstepne,79,0,1716815.html

20 lutego 2015 r.
Pracodawcy chcą wyższych dofinansowań za zatrudnianie
niepełnosprawnych
Pracodawcy osób niepełnosprawnych uważają, że rząd powinien wprowadzić
wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością
tylko dla zakładów pracy chronionej lub premie za wysoki wskaźnik ich
zatrudnienia. Bez tego - przekonują - stracą oni pracę.
O przyszłości zakładów pracy chronionej (zpch) i sytuacji osób z
niepełnosprawnością na rynku pracy rozmawiano podczas czwartkowego
Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracodawcy-chca-wyzszych-dofinansowan-zazatrudnianie-niepelnosprawnych

23 lutego 2015 r.
Kosztowne skutki uległości wobec górników
Ponad 5 mld zł pochłonie restrukturyzacja górnictwa, z czego lwia część pochodzić
będzie z pieniędzy podatników – donosi "Rzeczpospolita".
Wraz z falą protestów górniczych przez branżę węglową przeszło swego rodzaju
trzęsienie ziemi. Pociągnęło to za sobą ogromne koszty - dla spółek węglowych i
dla budżetu państwa. Najwięcej zapłacimy za ratowanie Kompanii Węglowej (KW).
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kosztowne-skutki-uleglosci-wobec-gornikow

Wystąpienie OPZZ do Prezydenta RP w sprawie zmian w ustawie emerytalnorentowej
W obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS
OPZZ zawarło propozycję uzależnienia prawa do świadczeń emerytalnych nie
tylko od wieku ubezpieczonego, ale również od stażu pracy.
http://www.opzz.org.pl/aktualnosci-pelna-tresc//asset_publisher/Q4MSHJpImzIc/content/wystapienie-opzz-do-prezydenta-rp-w-sprawiezmian-w-ustawie-emerytalnorentowej/pop_up?_101_INSTANCE_Q4MSHJpImzIc_viewMode=print

Zarząd Poczty Polskiej w końcu uznał, że jest spór zbiorowy u narodowego
operatora pocztowego
Spór zbiorowy w Poczcie Polskiej zaczął się 30 grudnia ub.r. Jednak Okręgowy
Inspektor Pracy w Warszawie został o tym powiadomiony przez Zarząd Poczty
Polskiej SA dopiero pismem z 17 lutego br.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „S” Pracowników Poczty Polskiej żąda
utrzymania do czasu wejścia w życie nowego zakładowego układu zbiorowego
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pracy dotychczasowych warunków pracy i płacy, respektowania poprzedniego,
wypowiedzianego 15 lipca 2014 r. ZUZP i nie składania pracownikom – do czasu
zawarcia nowego układu, oświadczeń woli o wypowiedzeniu warunków pracy i
płacy. Związkowcy chcą też podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego każdego
pracownika Poczty Polskiej o 400 zł brutto.
http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zarzad-poczty-polskiej-w-koncu-uznal-ze-jestspor-zbiorowy-u-tego-narodowego-operatora-pocztowego/

Eksperci związków i pracodawców analizowali rządowy projekt ustawy o
dialogu
23 lutego 2015 r. w siedzibie Forum Związków zawodowych odbyło się spotkanie
ekspertów wskazanych przez organizacje partnerów społecznych do dalszych prac
nad projektem nowej ustawy o dialogu społecznym.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6386:ekspercizwizkow-i-pracodawcow-analizowali-rzdowy-projekt-ustawy-odialogu&catid=2:aktualnoci&Itemid=54

24 lutego 2015 r.
Posiedzenie Zespołu roboczego ds. prac nad projektem ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego.
W pracach zespołu, który powołany został w wyniku uzgodnień szefów organizacji
partnerów społecznych i Ministra Pracy i Polityki Społecznej udział biorą
przedstawiciele OPZZ, FZZ, NSZZ "Solidarność", Pracodawcy RP, ZRP,
Konfederacji Lewiatan, BCC i MPiPS.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6391:ekspercipartnerow-pracowali-z-rzdem-nad-ustaw-ws-dialogu-spoecznego-&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12

Rolnicy: zostajemy przed kancelarią premiera
Solidarność Rolników Indywidualnych przedłuża protest w Warszawie. Rolnicy
będą pikietować przed kancelarią premiera do 10 marca. Jednocześnie
związkowcy ponownie zwołują ogólnopolską akcję protestacyjną. To efekt braku
porozumienia z rządem, głównie w sprawie ochrony polskiej ziemi przed wykupem
przez podmioty zagraniczne.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1017099,title,Rolnicy-zostajemy-przed-kancelariapremiera,wid,17282769,wiadomosc.html

OPZZ wnioskuje o spotkanie Ministra Skarbu Państwa ze związkami
zawodowymi ze spółki Port Gdański Eksploatacja S.A
Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki
Morskiej, Kazimierz Schreiber zwrócił uwagę na konieczność organizacji spotkania
przedstawicieli związków zawodowych działających w spółce Port Gdański Eksploatacja S.A. z Ministrem Skarbu Państwa, Włodzimierzem Karpińskim.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. - którego Skarb Państwa jest
większościowym akcjonariuszem, realizuje proces sprzedaży spółki zależnej Port
Gdański Eksploatacja S.A.
http://www.opzz.org.pl/-/opzz-wnioskuje-o-spotkanie-ministra-skarbu-panstwa-zezwiazkami-zawodowymi-ze-spolki-port-gdanski-eksploatacja-sa?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

Rada Ochrony Pracy o dostosowywaniu miejsc pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Tematem posiedzenia w dniu 24.02.2015 r. był projekt „Ramowe wytyczne w
zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk
pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”. To
przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, jest realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut
Badawczy. Wdrażanie projektu rozpoczęto 1 marca 2013 r., a jego zakończenie
jest przewidziane na koniec lutego br.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/rada-ochrony-pracy-o-dostosowaniu-warunkow-pracy-dopotrzeb-niepelnosprawnych,24756.html

O partnerstwie w nowej perspektywie
Seminarium odbyło się w dniu 24 lutego 2015 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie
Marszałkowskim. Dyskutowano m.in. o wyzwaniach, jakie zasada partnerstwa w
latach 2014-2020 stawia przed administracją i partnerami społecznymi.
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http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/o-partnerstwie-w-nowej-perspektywie

Jakie zmiany w przepisach zapowiedział resort pracy
Nowe regulacje dotyczące umów terminowych i urlopów rodzicielskich dla ojców
oraz dialogu społecznego są w planach legislacyjnych resortu pracy do końca
kadencji parlamentu - powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.
Kadencja kończy się jesienią.
Wśród projektów dotyczących polityki rodzinnej jest program Senior-WIGOR,
projekt wprowadzający zasiłki rodzicielskie m.in. dla studentów, bezrobotnych,
ubezpieczonych w KRUS oraz projekt "złotówka za złotówkę" - zmieniający zasady
przyznawania świadczeń rodzinnych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sprawdz-jakie-zmiany-w-przepisachzapowiedzial-resort-pracy

Posiedzenie Zespołu TK ds. ubezpieczeń społecznych
W dniu 24 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego TK ds.
ubezpieczeń społecznych. Głównym punktem spotkania była dyskusja nad
przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektem ustawy o
zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach
pomostowych. Omawiano również projekt Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy
procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,519,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsubezpieczen-spolecznych-trojstronnej-komisji-do-spraw-spoleczno-gospodarczych.html

Emerytury pomostowe pod nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy
Projekt nowelizacji ustawy i Państwowej Inspekcji Pracy zakłada dodanie inspekcji
uprawnień dotyczących emerytury pomostowej. Już od dawna sygnalizowano, że
PIP nie ma prawa nakazania pracodawcy umieszczenia stanowiska na wykazie
stanowisk pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/emerytury-pomostowe-pod-nadzorempanstwowej-inspekcji-pracy

GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego wzrosła do 12,0% w styczniu

Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec stycznia br. 12,0% wobec
11,5% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W styczniu
2014 r. stopa ta wyniosła 13,9%.
http://biznes.onet.pl/praca/gus-stopa-bezrobocia-zarejestrowanego-wzrosla-do-12-0-wstyczniu/e88xk

Ważą się losy 800 pracowników FagorMastercook
Jeszcze w tym tygodniu wyznaczony mediator ma spotkać się z syndyk i
związkami zawodowymi w będącej w upadłości fabryce FagorMastercook. Na
mediację zgodziły się obie strony.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/waza-sie-losy-800-pracownikowfagormastercook,24749.html

25 lutego 2015 r.
Rząd idzie na ratunek firmom. Chce ocalić tysiące miejsc pracy
Firmy znajdujące się w kłopotach finansowych będą miały większe szanse
utrzymać się na rynku – przewiduje procedowana w Sejmie ustawa regulująca
zapisy o restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw.
Szacuje się zatem, że nowe przepisy pozwolą tylko w pierwszym roku
obowiązywania, zachować około 4 tys. miejsc pracy, a w optymistycznej
perspektywie – nawet 9 tys.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/rzad-idzie-na-ratunek-firmom-chce-ocalic-tysiace-miejscpracy,24771.html

Okrągły stół pielęgniarek w Gdańsku. Jest porozumienie
21 postulatów zgłosiły pielęgniarki i położne z Pomorskiego podczas "okrągłego
stołu" w Gdańsku (25 lutego). Kierowane do władz województwa, NFZ i MZ
postulaty dotyczą m.in. wzrostu wynagrodzenia, warunków pracy i promocji
zawodu pielęgniarki i położnej wśród młodzieży. Został zorganizowany przez
Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych Województwa Pomorskiego oraz Urząd
Marszałkowski.
Przedstawicielki średniego personelu medycznego wierzą, że spotkanie w
Gdańsku rozpocznie prace nad systemowymi rozwiązaniami.
https://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/21816-okragly-stolpielegniarek-w-gdansku-to-pierwsze-takie-spotkanie-w-polsce.html
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26 lutego 2015 r.
Kolej: Porozumienie ws. restrukturyzacji PR
Marszałkowie 12 województw poparli dziś plan restrukturyzacji Przewozów
Regionalnych; oznacza to, że udało się uzyskać wymaganą większość do
wprowadzenia działań naprawczych w spółce. Plan restrukturyzacji zakłada, że
skarb państwa zasili kwotą 750 mln zł Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), a
Przewozy Regionalne (wyemitują udziały, które obejmie ARP - gotówka
wpłynęłaby do spółki. Agencja stałaby się większościowym udziałowcem PR, 600
mln zł przeznaczone zostałoby na oddłużenie spółki, a 150 mln na jej
restrukturyzację, w tym modernizację taboru.
http://logistyka.wnp.pl/zielone-swiatlo-dla-restrukturyzacji-przewozowregionalnych,245326_1_0_0.html

PLK składa pierwsze wnioski w perspektywie 2014 - 2020
PKP Polskie Linie Kolejowe złożyła pierwsze siedem wnioski na dofinansowanie z
nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 - 2020 projektów modernizacji linii
kolejowych.
Łączna ich wartość przekracza 10 mld zł. PLK wnioskuje też o dofinansowanie
prac studialnych dla dwóch kolejnych projektów.
http://logistyka.wnp.pl/plk-sklada-pierwsze-wnioski-w-perspektywie-20142020,245302_1_0_0.html

Pierwsze spotkanie Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Pierwsze spotkanie Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 odbyło się 25 lutego 2015 r. w
MPiPS. W spotkaniu w charakterze obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele
Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i
Włączenia Społecznego, która zarządza Europejskim Funduszem Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

GUS: W IV kwartale 2014 r. wzrost PKB
W IV kwartale 2014 r. polski PKB wzrósł o 3,1 proc. w porównaniu z IV kwartałem
2013 r. - wynika ze wstępnych szacunków GUS. To więcej o 0,1 pkt proc. niż GUS
wskazywał wcześniej w tzw. szybkim szacunku.
http://www.nettg.pl/news/127594/gus-w-iv-kwartale-2014-r-wzrost-pkb

Kosiniak-Kamysz: rząd wkrótce zajmie się zmianami w umowach
terminowych
W marcu rząd powinien przyjąć projekt zmian w kodeksie pracy dotyczący
ograniczenia umów terminowych - powiedział PAP minister pracy Władysław
Kosiniak-Kamysz. Jak mówił, do Sejm dokument może trafić na przełomie marca i
kwietnia.
http://praca.wnp.pl/kosiniak-kamysz-rzad-wkrotce-zajmie-sie-zmianami-w-umowachterminowych,245359_1_0_0.html

Projekt konstytucji dla przedsiębiorców do maja w Sejmie
Projekt Prawa działalności gospodarczej, czyli "konstytucji dla przedsiębiorców", do
maja znajdzie się w Sejmie, tak by parlament zdążył go uchwalić do końca
kadencji - zapowiada wicepremier, szef MG Janusz Piechociński. Jak dodaje,
resort uwzględnił wiele ze zgłoszonych do niego uwag.
http://www.nettg.pl/news/127598/projekt-konstytucji-dla-przedsiebiorcow-do-maja-w-sejmie

PKN: Zarząd i związki PKN Orlen zawarły porozumienie płacowe na 2015 r.
Porozumienie zawarto mimo dużej rozbieżności wstępnych stanowisk pracodawcy
i związków zawodowych. Przyjęte uzgodnienia zapadły podczas trzeciej z kolei,
ostatniej tury negocjacji płacowych.
http://biznes.interia.pl/gieldy/news/zarzad-i-zwiazki-pkn-orlen-zawarly-porozumienieplacowe-na,2100443,1844

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,7099,pierwsze-spotkanie-zespoludoradczego-do-spraw-wdrazania-programu-operacyjnego-pomoc-zywnosciowa-20142020.html
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