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http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/nauczyciele-bez-podwyzek-zwiazkowcy-proponujawzrost-o-10-proc,24863.html

1 marca 2015 r.

Rolnicy zawieszają protest, bo muszą wrócić na pola
Zawieszamy protest, ponieważ musimy wrócić do pracy na polach - powiedział
przewodniczący rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski, po poniedziałkowym
spotkaniu w resorcie rolnictwa, na którym związkowcy przekazali kolejne postulaty.
Ministerstwo ma odpowiedzieć do końca tygodnia.

Kosiniak-Kamysz: kwotowo-procentowa waloryzacja słuszna
Decyzja o kwotowo-procentowej waloryzacji emerytur i rent w tym roku była
słuszna - ocenił w rozmowie z PAP minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wskazał, że na tej zmianie skorzystało niemal 100 proc. emerytów. Ustawa w tej
sprawie obowiązuje od niedzieli.
http://praca.wnp.pl/kosiniak-kamysz-kwotowo-procentowa-waloryzacjasluszna,245467_1_0_0.html

2 marca 2015 r.
Posiedzenie Zespołu roboczego ds. prac nad projektem ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego
Autonomia przyszłej Rady Dialogu Społecznego to główny temat obradującego
dziś 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.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/10244-kolejna-tura-rozmowo-dialogu

Nauczyciele bez podwyżek? Związkowcy proponują wzrost o 10 proc.
Podczas poniedziałkowego (2.03) spotkania członkowie prezydium zarządu
głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego wysunęli postulat wzrostu
wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku o 10 proc.
Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska po spotkaniu z przedstawicielami
ZNP powiedziała, że oczekuje od związkowców pokazania mechanizmu, który
umożliwi podwyżkę dla nauczycieli w 2016 r. w ramach obecnie istniejących
środków.

http://www.wnp.pl/wiadomosci/rolnicy-zawieszaja-protest-bo-musza-wrocic-napola,245542.html

Polska znów podnosi sprawę płacy minimalnej w Niemczech
Polska kolejny raz krytykuje w Brukseli stosowanie przez Niemcy przepisów ws.
płacy minimalnej wobec przejeżdżających przez ten kraj kierowców. Wiceminister
gospodarki Andrzej Dycha podniósł tę kwestię na spotkaniu unijnych ministrów ds.
konkurencyjności.
http://logistyka.wnp.pl/polska-znow-podnosi-sprawe-placy-minimalnej-wniemczech,245557_1_0_0.html

Prezentacja projektu ustawy o zdrowiu publicznym
We wtorek w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie z wiceminister
zdrowia Beatą Małecką-Liberą oraz krajowym konsultantem w dziedzinie zdrowia
publicznego prof. Mirosławem Wysockim. W jego trakcie zaprezentowano projekt
ustawy o zdrowiu publicznym. Projekt Narodowego Programu Zdrowia zakłada, że
do 2025 r. o 10 proc. powinna zmniejszyć się liczba osób nieuprawiających
aktywności fizycznej oraz nadużywających alkoholu. Do tego czasu zatrzymany
ma zostać wzrost odsetka osób otyłych i chorych na cukrzycę.
http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Prezentacja-projektu-ustawy-o-zdrowiupublicznym,149552,14.html

Piechociński: warto konsolidować energetykę i górnictwo, ale po
modernizacji kopalń
Warto konsolidować energetykę i górnictwo, ale tylko po potrzebnej modernizacji i
restrukturyzacji kopalń - uważa wicepremier, szef PSL Janusz Piechociński.
Według niego konsolidacja nie może "infekować" podmiotów energetycznych
"ekonomiczną niewydolnością".
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http://gornictwo.wnp.pl/piechocinski-warto-konsolidowac-energetyke-i-gornictwo-ale-pomodernizacji-kopaln,245468_1_0_0.html

3 marca 2015 r.
Większość pracowników PKN Orlen skorzysta z Programu Dobrowolnych
Odejść
Do rozpoczętego w PKN Orlen w ramach restrukturyzacji Programu Dobrowolnych
Odejść (PDO) pracowników zgłosiło się 246 osób, czyli o 66 więcej niż zakładano.
Wszystkie złożone przez pracowników wnioski w sprawie odejść zostały
zaakceptowane.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wiekszosc-pracownikow-pkn-orlen-skorzysta-zprogramu-dobrowolnych-odejsc

Rada Ministrów przyjęła zalecenia dotyczące praktyk studenckich w
urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych
podległych lub nadzorowanych w 2015 r., przedłożone przez Szefa Służby
Cywilnej
Zgodnie z dokumentem, w administracji rządowej oraz jednostkach jej podległych
i nadzorowanych na każdych 20 zatrudnionych pracowników powinno być
zgłoszone co najmniej jedno miejsce praktyk studenckich w roku kalendarzowym.
Przyjęto, że minister pracy i polityki społecznej wykona i udostępni na stronie
internetowej praca.gov.pl podmiotom udzielającym praktyk nową usługę
elektroniczną umożliwiającą rejestrację zgłoszeń praktyk studenckich w Centralnej
Bazie Ofert Pracy (CBOP).
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalecenia-dotyczace-praktykstudenckich-w-urzedach-administracji-rzadowej.html

5 marca 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=6403:zespoekspercki-kontynuuje-prace-nad-now-ustaw-o-dialogu-spoecznym-&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12

Sejm za zmianą sposobu wyliczania wysokości emerytur
Doprecyzowanie zasad wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości emerytur przewiduje uchwalona w czwartek przez Sejm nowela ustawy o emeryturach i
rentach z FUS. W głosowaniu wzięło udział 426 posłów, za opowiedziało się 425,
nikt nie był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Zmiany przygotowali posłowie
SLD.
http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/sejm-za-zmiana-sposobu-wyliczania-wysokosciemerytur/qk8we

Będą kolejne zmiany w PFRON
Jak czytamy w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ministerstwo
pracy zapowiada, że chce zmniejszyć wysokość ulgi dla przedsiębiorców, którzy
współpracują z zakładami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/beda-kolejne-zmiany-w-pfron

9 marca 2015 r.

4 marca 2015 r.
Banki rozpoczęły masowe zwolnienia
W obawie przed pogorszeniem wyników banki rozpoczynają masowe zwolnienia
pracowników. Po to, aby tegoroczne zyski nie były niższe od rekordowych wyników
z 2014 r., wyjaśnia „Gazeta Wyborcza”.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/banki-rozpoczely-masowe-zwolnienia

Katowice. Wznowienie prac nad strategią dla górnictwa
Wojciech Kowalczyk i Rafał Baniak, wiceministrowie skarbu oraz władze
górniczych spółek i przedstawiciele związków zawodowych spotkali się w
Katowicach w poniedziałek 9 marca w celu „wznowienia prac nad programem dla
sektora górnictwa węgla kamiennego”.
W ciągu dwóch miesięcy zespoły robocze mają przedstawić rozwiązania do nowej
strategii dla górnictwa węgla kamiennego.
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http://gornictwo.wnp.pl/katowice-wznowienie-prac-nad-strategia-dlagornictwa,245949_1_0_0.html

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-krajowego-planudzialan-na-rzecz-zatrudnienia-na-lata.html

Związkowcy wystosowali postulaty do posłów. Chcą zmian w Kodeksie pracy
Na liście dwunastu postulatów przygotowanych przez przedstawicieli "S", FZZ i
OPZZ znalazły się m.in. żądania szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia
do poziomu 50 proc. przeciętnej pracy.
Związkowcy żądają także m.in. wyeliminowania umów śmieciowych oraz
samozatrudnienia, „wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy,
dotyczących czasu pracy, oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę
na piśmie przed rozpoczęciem pracy”.

Rolnicy z Solidarności RI protestują przed gmachem Kancelarii Premiera od
19 lutego. Warszawski ratusz przedłużył zezwolenie na protest do 20 marca.
Planowany pierwotnie do wtorku 20 marca protest związkowców z Solidarności
Rolników Indywidualnych przedłuży się.
- Co dalej zdecyduje posiedzenie prezydium Rady Krajowej, które prawdopodobnie
zbierze się w niedzielę - mówi wiceprezes Solidarności RI Zbigniew Obrocki.

http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/zwiazkowcy-wystosowali-postulaty-do-poslow-chcazmian-w-kodeksie-pracy,24994.html

10 marca 2015 r.
W lutym stopa bezrobocia wyniosła 12 proc.
W lutym stopa bezrobocia wyniosła 12 proc., tyle samo co w styczniu - wynika z
szacunków ministerstwa pracy zaprezentowanych we wtorek. Szef resortu
Władysław Kosiniak-Kamysz spodziewa się spadku bezrobocia w nadchodzących
miesiącach.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialaniebezrobociu/art,7110,ozywienie-na-rynku-pracy.html

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie Krajowego planu działań na rzecz
zatrudnienia na lata 2015-2017, przedłożoną przez ministra pracy i polityki
społecznej
„Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017” (KPDZ) będzie
służył wytyczaniu kierunków polityk państwa w dziedzinie rynku pracy, dotyczących
szczególnie: promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej.
Celem głównym wskazanym w dokumencie jest wzrost wskaźnika zatrudnienia do
68,1 proc. w 2017 r. dla osób w wieku 20-64 lat. Jego osiągnięcie wymaga
zmniejszenia stopy bezrobocia ogółem i zwiększenia aktywności zawodowej.

http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/rolnicy-beda-dalej-protestowac,25015.html

11 marca 2015 r.
Posiedzenie Zespołu TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych
Porządek obrad obejmował: Propozycję nowelizacji ustawy o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych autorstwa Konfederacji Lewiatan oraz kwestię
podróży służbowych pracowników.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,522,posiedzenie-zespolu-problemowego-tk-dsprawa-pracy-i-ukladow-zbiorowych.html

Jest już milion wniosków o Kartę Dużej Rodziny
Już ponad milion członków rodzin wielodzietnych złożyło wnioski o wydanie Karty
Dużej Rodziny. Honoruje ją już ponad 500 firm i instytucji w całej Polsce.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7111,milion-wnioskow-o-karteduzej-rodziny.html

OPZZ u ministra Halickiego w sprawie Poczty
Tematem rozmów było wystąpienie OPZZ dotyczące wyboru na najbliższe 10 lat
operatora wyznaczonego.
http://www.opzz.org.pl/-/opzz-u-ministra-halickiego-w-sprawiepoczty?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
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12 marca 2015 r.
Powrót do spotkań trójstronnych …przed wyborami
Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego może wejść w życie jeszcze przed
wakacjami. Trwają ostatnie prace i wszystko wskazuje na to, że dialog trójstronny
niedługo zostanie wznowiony. Ograniczona ma zostać dominująca rola rządu.
Przewodnictwo w Radzie ma być rotacyjne, zaś w dialogu regionalnym większe ma
być zaangażowanie marszałka województwa. Rada ma także inicjować proces
legislacyjny i opiniować projekty aktów prawnych.
http://www.nettg.pl/news/127818/powrot-do-spotkan-trojstronnych-przed-wyborami

13 marca 2015 r.

porozumienia między strona rządową, a organizacjami związkowymi po protestach
dotyczących Kompanii Węglowej.
http://www.nettg.pl/news/127853/gornictwo-wola-zostac-niz-skorzystac-z-rozwiazanoslonowych

Górnictwo: Bogdanka nie planuje zwolnień grupowych
Prezes Bogdanki - Zbigniew Stopa zapewnił, że Bogdanka nie planuje zwolnień
grupowych. - Natomiast nie planujemy również zwiększać zatrudnienia w związku
ze wzrostem produktywności wynikającym ze zrealizowanych inwestycji. Jeśli
poziom produkcji nie będzie zwiększany, zatrudnienie może się zmniejszyć,
ponieważ nie będą zastępowane osoby odchodzące na np. emeryturę wytłumaczył.
http://www.nettg.pl/news/127852/gornictwo-bogdanka-nie-planuje-zwolnien-grupowych

Jest porozumienie ws. dialogu społecznego
Posiedzenie Zespołu roboczego ds. prac nad projektem ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego
Wspólny ekspercki zespół związków zawodowych, organizacji pracodawców i
resortu pracy na spotkaniu w dniu 12.01.2015 r. uzgodnił zapisy projektu ustawy o
Radzie Dialogu Społecznego - powiedział w czwartek wiceminister pracy Jacek
Męcina.
Teraz uzgodnionym projektem mają zająć się na wspólnym posiedzeniu szefowie
związków, organizacji pracodawców i minister.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jest-porozumienie-ws-dialogu-spolecznego

Nowe Prawo restrukturyzacyjne przed wakacjami parlamentarnymi
Nowe Prawo restrukturyzacyjne powinno zostać uchwalone przez Sejm jeszcze
wakacjami parlamentarnymi - powiedział w czwartek wiceminister sprawiedliwości
Wojciech Węgrzyn. Nowe przepisy mają ułatwiać przedsiębiorcom wyjście z
tarapatów finansowych i chronić je przed likwidacją.
http://finanse.wnp.pl/nowe-prawo-restrukturyzacyjne-przed-wakacjamiparlamentarnymi,246186_1_0_0.html

Górnictwo: Wolą zostać niż korzystać z rozwiązań osłonowych
Katowicki Holding Węglowy podsumował wyniki ankiet przekazanych w lutym br.
pracownikom potencjalnie zainteresowanym skorzystaniem z górniczego pakietu
socjalnego. Pakiet ma się opierać na zasadach określonych w następstwie
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