MARZEC

2/2015

INFORMATOR DIALOGU SPOŁECZNEGO
16 marca 2015 r.

Marzec
15 marca 2015 r.
8,6 mld euro z UE dla rolników w ramach PROW 2014-2020
Od dziś obowiązuje ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację programu, ukierunkowanego
głównie na rozwój konkurencyjności i dochodowości w rolnictwie, Polska może
wydać 8,598 mld euro z UE. Środki krajowe wyniosą ok. 4,915 mld euro.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=AE32FE54A39F062CC1257
E0700500BF3

System szkolnictwa powinien uczyć myślenia o przyszłym życiu zawodowym
Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP zorganizowało (5.03.) debatę pod
tytułem: "Dostosowanie modeli kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku
pracy". W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci pracodawców, wyższych uczelni,
organizacji studenckich, związków zawodowych i przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce.
http://www.cbia.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/84-debata-z-cyklu-czwartki-na-bruselskiej-ptdostosowanie-modeli-ksztalcenia-do-zmieniajacych-sie-potrzeb-rynku-pracy

Debata Trójstronna w TVP info 7.03.2015 r. z udziałem przedstawicieli: NSZZ
„Solidarność”, FZZ, ZRP, Konfederacji Lewiatan oraz strony rządowej nt.
kształcenia zawodowego
Rok 2014-2015 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Rokiem Szkoły
Zawodowców. Celem projektu jest ścisłe powiązanie szkolnictwa zawodowego z
rynkiem pracy. Oznacza to wzmocnienie kształcenia praktycznego i współpracy
szkół zawodowych z pracodawcami, którzy chwalą kierunek myślenia ale wskazują
też pewne słabości: brak koordynacji rozpoczętych reform, brak dobrze
działającego systemu dualnego , który zakłada połączenie nauki teoretycznej z
praktyczną nauką zawodu.
http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/debata-trojstronna/wideo/07032015/19306555

Górnictwo: W Katowicach o węglu i restrukturyzacji
Pod przewodnictwem Zygmunta Łukaszczyka prezesa Katowickiego Holdingu
Węglowego rozpoczęło się w poniedziałek rano (16 marca) w Katowicach
seminarium Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal
poświęcone sytuacji polskich spółek górniczych oraz możliwościom skorzystania
przez branżę z doświadczeń innych państw Unii Europejskiej.
http://www.nettg.pl/news/127887/gornictwo-w-katowicach-o-weglu-i-restrukturyzacji

GUS: w lutym deflacja sięgnęła 1,6 proc.
Ceny w lutym br. spadły o 1,6 proc. w porównaniu do lutego zeszłego roku, a w
ujęciu miesięcznym mieliśmy do czynienia z deflacją w wysokości 0,1 proc. poinformował w piątek GUS. Mimo ogólnego spadku cen, więcej trzeba było płacić
za alkohol i wyroby tytoniowe.
http://www.nettg.pl/news/127879/gus-w-lutym-deflacja-siegnela-1-6-proc

Pracodawcy chcą dłuższych umów ma czas określony
Maksymalny czas trwania umów terminowych - wraz z trzymiesięcznym okresem
próbnym po zsumowaniu nie może przekroczyć 36 miesięcy, zrównane mają też
być okresy wypowiedzenia - to najważniejsze zmiany w kodeksie pracy
zaakceptowane przez Stały Komitet Rady Ministrów. Zdaniem Konfederacji
Lewiatan okresy te powinny być jednak wydłużone.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracodawcy-chca-dluzszych-umow-ma-czasokreslony

Rolnicy z OPZZRiOR zapowiadają na 18 kwietnia manifestację w Warszawie
oraz planowaną na późniejszy termin blokadę torów kolejowych lub blokadę
granic
- Postulaty, które zostały przekazane na ręce polskiego rządu, na ręce polskiego
ministra rolnictwa, nie zostały zrealizowane - mówił Izdebski podczas
zorganizowanego w stolicy II Kongresu Krajowego OPZZRiOR.
Jak poinformował, po 18 kwietnia planowana jest kolejna akcja rolników. - Będzie
to albo blokada torów kolejowych w całej Polsce, albo blokada granic, tych granic,
przez które przechodzą, są przewożone nagminnie, półtusze z Danii czy z
Niemiec.
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http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/beda-blokady-w-ramach-protestowrolnikow,25130.html

17 marca 2015 r.
Problemy z czasem pracy trzeba rozwiązywać indywidualnie
15 marca 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące rewizji unijnej
dyrektywy w sprawie czasu pracy. Konfederacja Lewiatan, a także Businesseurope
uważają, że regulacje związane z elastycznym czasem pracy powinny zapadać na
szczeblu państw, sektorów i przedsiębiorstw. Ponadto wszelkie zmiany nie
powinny utrudniać stosowania istniejących umów zbiorowych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/problemy-z-czasem-pracy-trzeba-rozwiazywacindywidualnie

ZNP rozpoczyna akcję protestacyjną i zapowiada manifestację w Warszawie
17.03. Warszawa (PAP) - Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego
podjął we wtorek decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej; zdecydował też o
zorganizowaniu 18 kwietnia w Warszawie ogólnopolskiej manifestacji. ZNP
domaga się m.in. podwyżek płac nauczycieli o 10 proc. w 2016 r.
http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz
=kraj&idNewsComp=&filename=&idnews=205174&data=&status=biezace&_CheckSum=13
20967463

Załoga Fiata z fabryki w Tychach żąda podwyżek
Związkowcy z Solidarności zawiesili planowany na najbliższy czwartek strajk w
tyskiej fabryce Fiata. Taką decyzję podjęli po tym, jak dyrekcja spółki Fiat Auto
Poland (FAP) zaprosiła ich na rozmowy dotyczące żądań płacowych.
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/branza-motoryzacyjna-w-polsce-niebedzie,72,0,1737032.html

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR”
na lata 2015-2020
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
„Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, przedłożoną przez ministra pracy i polityki
społecznej.

Rząd zdecydował, że realizowany będzie program „Senior-WIGOR” w ramach
którego będą powstawać dzienne domy Senior-WIGOR. Ustanowienie programu
oznacza spełnienie obietnicy złożonej przez premier Ewę Kopacz w exposé, w
którym zapowiedziała, że będą tworzone dzienne domy opieki dla starszych osób,
zapewniające im przede wszystkim opiekę i propozycje ciekawego spędzania
czasu.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-ustanowieniaprogramu-wieloletniego-senior-wigor-na-lata.html

18 marca 2015 r.
Spotkanie Prezydenta RP z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz
przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców
Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się w środę z Ministrem Pracy i Polityki
Społecznej oraz przedstawicielami związków zawodowych i organizacji
pracodawców, będących stronami Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych. To kolejne rozmowy poświęcone nowej formule dialogu
społecznego w Polsce. Prezydent sprzyja projektowi ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego.
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3192,prezydent-sprzyja-projektowiustawy-o-radzie-dialogu-spolecznego.html

Nauczyciele żądają podwyżek. Solidarność zaostrza formy protestu
Fiasko rozmów z MEN ws. postulatów NSZZ „Solidarność” powoduje, że Rada
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaostrzyła formy
protestu.
Zdaniem związkowców formuła rozmów się wyczerpała – w zeszłym tygodniu
podczas spotkania z Joanną Kluzik-Rostkowską, minister edukacji nic nie zostało
ustalone.
http://www.pulshr.pl/kadry-w-administracji/nauczyciele-zadaja-podwyzek-solidarnosczaostrza-formy-protestu,25193.html

PLL LOT wypracował zysk z działalności podstawowej w 2014
PLL LOT wypracował w 2014 r. zysk ze swojej działalności podstawowej, czyli
przewozu pasażerów - poinformował w środę posłów wiceminister skarbu Rafał
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Baniak. Dodał, że dokładne wyniki będą znane po audycie, który właśnie jest
przeprowadzany w spółce.
http://logistyka.wnp.pl/baniak-pll-lot-wypracowal-zysk-z-dzialalnosci-podstawowej-w2014,246607_1_0_0.html

Związkowcy w Ministerstwie Skarbu Państwa
Przedstawiciele Ministerstwa Skarbu spotkali się z przedstawicielami organizacji
związkowych działających w firmach w nadzorze Skarbu Państwa - poinformował
w środę (18 marca) resort. Rozmowa dotyczyła sytuacji m.in. w branżach:
górniczej, kolejowej, lotniczej i energetycznej.
http://www.nettg.pl/news/127950/rozmowy-zwiazkowcy-w-ministerstwie-skarbu

Związkowcy: Skarb Państwa chce zniszczyć PKP Cargo
„Kolejowe związki zawodowe wyrażają bardzo poważne zaniepokojenie planami
Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczącymi konsolidacji kolejowych przewoźników
towarowych wokół mniejszych przewoźników należących do spółek SP” stwierdzają przedstawiciele związków zawodowych w liście otwartym skierowanym
do: premier RP i ministrów skarbu państwa oraz infrastruktury i rozwoju.
http://logistyka.wnp.pl/zwiazkowcy-skarb-panstwa-chce-zniszczyc-pkpcargo,246574_1_0_0.html

19 marca 2015 r.
Poczta Polska wprowadza nowy system wynagrodzeń pracowników
Poczta Polska 18 marca br. podpisała ze związkami zawodowymi nowy Zbiorowy
Układ Zakładowy Pracy (ZUZP) i Regulamin Premiowania - poinformowała spółka
w środowym komunikacie. Uzależnia on premie pracowników od efektów pracy
oraz prowizje od wyników sprzedaży.
Zbiorowy Układ Zakładowy Pracy wprowadza także nowe zasady zaszeregowań
stanowisk w Poczcie i nowe kategorie zaszeregowania.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/poczta-polska-wprowadza-nowy-systemwynagrodzen-pracownikow

NIK i PIP zacieśnią współpracę. Będą razem walczyć przeciwko patologiom
na rynku pracy
Potrzebę zacieśnienia współpracy obie instytucje argumentują patologicznymi, ich
zdaniem, praktykami na rynku pracy.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/nik-i-pip-zaciesnia-wspolprace-beda-razem-walczycprzeciwko-patologiom-na-rynku-pracy,25213.html

20 marca 2015 r.
MPiPS zapowiada większe wsparcie dla opiekunów niepełnosprawnych
W 2014 roku na wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów rząd
przeznaczył rekordowe 14 mld zł. Wraz ze środowiskiem niepełnosprawnych rząd
pracuje nad zmianami w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów. Część postulatów środowisk niepełnosprawnych już zrealizowano.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mpips-zapowiada-wieksze-wsparcie-dlaopiekunow-niepelnosprawnych

Zarząd woj. śląskiego przyjął program rozwoju szkolnictwa zawodowego
Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy i
gospodarki, a także unowocześnienie i promocję tego typu kształcenia zakłada
Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zarzad-woj-slaskiego-przyjal-program-rozwojuszkolnictwa-zawodowego

Senat poparł nowelizację dot. sposobu wyliczania emerytur
Doprecyzowanie zasad wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości
świadczenia emerytalnego zakłada nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z
FUS, którą Senat zaakceptował w czwartek bez poprawek.
Ustawa zawiera również m.in. zmianę zasad zaliczenia do kapitału początkowego
okresu nauki w szkole wyższej na jednym kierunku.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/senat-poparl-nowelizacje-dot-sposobuwyliczania-emerytur
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Protest rolników trwa
Protest rolników indywidualnych trwa. Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników
Indywidualnych „Solidarność” złożyło wniosek do Urzędu Miasta o przedłużenie
protestu do 30 marca.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/10411-protest-rolnikowtrwa

21 marca 2015 r.
Jest projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego w miejsce Komisji
trójstronnej
W dniach 20-21 marca 2015 r. w Dobieszkowie k/Łodzi odbyło się spotkanie
liderów oraz ekspertów reprezentatywnych organizacji związkowych i
pracodawców oraz ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, wiceministra
Jacka Męciny oraz przedstawicieli resortu pracy, którzy uzgodnili treść projektu
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
W ciągu dwóch tygodni strony porozumienia mają uzyskać poparcie dla projektu ze
strony swoich ciał statutowych, a rząd przeprowadzić konsultacje
międzyresortowe.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jest-projekt-ustawy-o-radzie-dialoguspolecznego-w-miejsce-komisji-trojstronnej

22 marca 2015 r.
Projekt ustawy o emeryturach "mundurowych" w Sejmie
Celem projektowanej ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z
dnia 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13) poprzez objęcie funkcjonariuszy Służby
Celnej zakresem regulacji ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(dalej: "Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy").

http://www.opzz.org.pl/-/projekt-ustawy-o-emeryturach-mundurowych-wsejmie?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

23 marca 2015 r.
Kancelaria Prezydenta chce spotkania ze związkami ws. emerytur
W najbliższym czasie Kancelaria Prezydenta chce zorganizować spotkanie ze
związkami zawodowymi w sprawie systemu emerytalnego. Jednym z rozważanych
pomysłów jest korekta systemu, tak by osoby o długim stażu pracy mogły
przechodzić na emeryturę przed ukończeniem 67 lat.
http://praca.wnp.pl/kancelaria-prezydenta-chce-spotkania-ze-zwiazkami-wsemerytur,246926_1_0_0.html

Nowa strategia Poczty Polskiej i debiut na GPW w 2016
Dwukrotny wzrost zysków z paczek, przesyłek kurierskich, łańcucha e-handlu, a
także wygranie konkursu na tzw. operatora wyznaczonego oraz debiut na
warszawskim parkiecie w 2016 r. - zakłada zaprezentowana w poniedziałek
strategia Poczty Polskiej na lata 2015-20.
http://logistyka.wnp.pl/nowa-strategia-poczty-polskiej-i-debiut-na-gpw-w2016,246894_1_0_0.html

Program pomocy dla firm dotkniętych embargiem. 330 miejsc pracy
uratowanych
Kilka firm dotkniętych skutkami rosyjskiego embarga już skorzystało z pomocy
resortu pracy. Dzięki działającemu od 1 lutego programowi wsparcia uchroniono
przed likwidacją ponad 330 miejsc pracy. Z pomocy mogą skorzystać nie tylko
firmy handlujące z Rosją, lecz także przedsiębiorstwa transportowe czy producenci
opakowań, którzy pośrednio stracili na wprowadzeniu embarga.
http://www.biztok.pl/biznes/ruszyl-programu-pomocy-dla-firm-dotknietych-embargiem-330miejsc-pracy-uratowanych_a20697
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ZNP żąda uzgodnień płacowych
20 marca br. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Ministerstwa Edukacji
Narodowej z żądaniem podjęcia procedur uzgodnieniowych projektu
rozporządzenia płacowego, ze szczególnym uwzględnieniem postulatu podwyżki
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2016 r.

Znamy najnowsze dane dotyczące bezrobocia
Bezrobocie w lutym wyniosło 12 proc., czyli tyle samo, co w styczniu 2015 r. poinformował we wtorek GUS. Najwyższe bezrobocie - 19,6 proc. - odnotowano w
województwie warmińsko-mazurskim, a najniższe - 8,3 proc. - w woj.
wielkopolskim.

24 marca 2015 r.

Rząd przeznaczy 25 mld zł na rewitalizację obszarów zdegradowanych
Rada Ministrów przyjęła dziś założenia do projektu ustawy o rewitalizacji. Według
szacunków ok. 20 proc. obszarów miejskich w Polsce, zamieszkiwanych przez 2,4
mln obywateli, jest zdegradowana.
Premier Ewa Kopacz zaznaczyła, że w poprzedniej perspektywie finansowej UE
2007-2013 na rewitalizację przeznaczyliśmy 5 mld zł. W nowej perspektywie 20142020 na ten cel przeznaczymy 25 mld zł - poinformowała szefowa rządu.

http://www.znp.edu.pl/element/2315/ZNP_zada_uzgodnien_placowych

Polscy przewoźnicy protestowali ws. niemieckiej płacy minimalnej
W poniedziałek 23 marca przewoźnicy drogowi protestowali w całym kraju przeciw
niemieckim przepisom o płacy minimalnej, które ich zdaniem łamią zasadę
unijnego wolnego rynku. Sprawę analizuje KE, polski rząd czeka na jej stanowisko.
W Niemczech od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje ustawa o płacy minimalnej. W myśl
nowego prawa, niemiecka stawka minimalna – 8,5 euro – ma dotyczyć zarówno
Niemców jak i obywateli innych państw, pracujących na terenie Niemiec.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/polscy-przewoznicy-protestowali-wsniemieckiej-placy-minimalnej

RPO: instytucje publiczne powinny zatrudniać więcej niepełnosprawnych
Niechęć ze strony pracodawców i brak informacji o przysługujących uprawnieniach
- to niektóre bariery, jakie niepełnosprawni napotykają na rynku pracy - wynika z
raportu IBE. Rzeczniczka Praw Obywatelskich proponuje zmiany w karach za
niezatrudnianie niepełnosprawnych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rpo-instytucje-publiczne-powinny-zatrudniacwiecej-niepelnosprawnych

Posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy
We wtorek, 24 marca o godz. 10.00 odbędzie się kolejne posiedzenie sejmowej
Rady Ochrony Pracy. Tematem obrad parlamentarzystów, przedstawicieli rządu,
związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy
będzie realizacja w ubiegłym roku programu wieloletniego „Poprawa
bezpieczeństwa i warunków pracy”.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=07414F9408E09A40C1257
E110043EBC9

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/znamy-najnowsze-dane-dotyczace-bezrobocia

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-orewitalizacji.htm

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Od 2016 r.
rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami), gdy ich dochód
przekroczy próg uprawniający do takich świadczeń, nie utracą do nich prawa.
Świadczenia te będą jedynie stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.
Takie regulacje zawarto w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o
świadczeniach rodzinnych.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-oswiadczeniach-rodzinnych.html

Program "Rodzina na Swoim" będzie kontynuowany do 2020 r.
Rządowy program wsparcia mieszkalnictwa "Rodzina na Swoim" będzie
kontynuowany do 2020 r. - poinformowała Dorota Bortnowska z Departamentu
Mieszkalnictwa MIR. Do programu nie mogą już przystępować nowi beneficjenci,
ale dopłaty dla dotychczasowych będą wypłacane.
http://finanse.wnp.pl/program-rodzina-na-swoim-bedzie-kontynuowany-do-2020r,247004_1_0_0.html
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Trwają prace nad układem zbiorowym w IKS Solino
Do końca 2015 roku, wspólnie ze związkami zawodowymi, mają zostać
wypracowane zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w spółce IKS Solino
z grupy kapitałowej PKN Orlen.

inflacji liczonej od 2008 roku oraz podniesienia stawki rekompensaty za służbę w
godzinach nadliczbowych z 60% stawki godzinowej do kwoty nie mniejszej niż
100% stawki godzinowej strażaka.

Około 900 kolejarzy pikietowało przed siedzibą PKP w Warszawie
We wtorek przed budynkiem PKP w Warszawie pikietowało - według służb
porządkowych - około 900 kolejarzy. Związkowcy żądają m.in. wstrzymania
prywatyzacji spółek kolejowych oraz działań restrukturyzacyjnych w spółkach
kolejowych.

29 marca 2015 r.

Solidarność przeciw imigrantom
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowało projekt
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatrudniania
cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/fiat-auto-poland-nie-ma-porozumieniazwiazkowcow-z-zarzadem-mozliwy-strajk,25383.html

http://nafta.wnp.pl/trwaja-prace-nad-ukladem-zbiorowym-w-iks-solino,246972_1_0_0.html

http://logistyka.wnp.pl/okolo-900-kolejarzy-pikietowalo-przed-siedziba-pkp-wwarszawie,246994_1_0_0.html

http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/10456-ogolnopolskaakcja-protestacyjna-strazakow

Fiat Auto Poland: Nie ma porozumienia związkowców z zarządem, możliwy
strajk
Kolejne rozmowy w zakładzie, które odbyły się w czwartek (26 marca), nie
zakończyły się porozumieniem. Zdaniem związkowców, pracodawca w dalszym
ciągu uzależnia jakiekolwiek podwyżki, od zgody związków zawodowych na
prowadzenie 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy.

30 marca 2015 r.

http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/solidarnosc-przeciw-imigrantom,25308.html

27 marca 2015 r.
Zarobki pielęgniarek powinny wzrosnąć. Potrzeba ich więcej
Reforma systemu wynagradzania pielęgniarek ma sprawić, że będą zarabiać
więcej. Pionierski program kształcenia przeddyplomowego ma spowodować wzrost
ich liczby. – W nowej perspektywie finansowej UE resort finansów przygotował
specjalny program kształcenia przeddyplomowego. Dzięki niemu w ciągu 6
najbliższych lat mamy wykształcić ponad 10,6 tys. pielęgniarek na poziomie
licencjackim.
http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-zdrowia/zarobki-pielegniarek-powinny-wzrosnacpotrzeba-ich-wiecej,69059.html

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” informuje o
rozpoczęciu 30 marca br. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej strażaków.
Związkowcy od dawna domagają się rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń
jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej według indeksu stopy

Fundacja Batorego: prace nad ustawą o dialogu społecznym powinny być
ujawnione
Według Fundacji Batorego oraz koalicji organizacji pozarządowych prace nad
kluczową ustawą o dialogu społecznym są prowadzone niejawnie i w wąskim
gronie grup interesów, co szkodzi polskiemu rynkowi pracy i utrwala anachroniczną
strukturę dialogu społecznego.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/fundacja-batorego-prace-nad-ustawa-odialogu-spolecznym-powinny-byc-ujawnione

Młodociani będą mieli nowy wykaz prac wzbronionych
Minister pracy i polityki społecznej przygotował nowelizację rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków
zatrudnienia przy wykonywaniu tych prac. Nowe przepisy dotyczą uczestników
Ochotniczych Hufców Pracy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mlodociani-beda-mieli-nowy-wykaz-pracwzbronionych
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Rozmowy w resorcie pracy w sprawie pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
26 marca br. przedstawiciele ZNP spotkali się z Elżbietą Seredyn, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie dodatku za warunki
pracy dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Celem zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy jest przede
wszystkim ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na
czas określony. Pracodawcy zawierają bowiem z pracownikami wieloletnie umowy
o pracę na czas określony w przypadkach, gdy z pracownikiem powinna być
zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej do spraw Realizacji Rządowego Programu
„Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej
osób w wieku 50+”
Podczas inauguracyjnego spotkania w dniu 27 marca br. omówiono zarządzenie
ministra pracy z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady oraz projekt
regulaminu jej funkcjonowania.

Projekt ustawy o administracji podatkowej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o administracji podatkowej, przedłożony
przez ministra finansów.
Zaproponowane przepisy wprowadzające usprawnienia w działaniu administracji
podatkowej oraz ułatwiające podatnikom dostęp do jej usług.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-oadministracji-podatkowej.html

http://www.znp.edu.pl/element/2319/Rozmowy_w_resorcie_pracy

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6432:inauguracjadziaalnoci-rady-konsultacyjnej-ws-aktywizacji-zawodowej-osob-50-&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12

Energetyka w 2014 r. zmniejszyła zatrudnienie o 3,6 tys. Osób
W roku 2014 wszystkie największe krajowe grupy energetyczne zmniejszały
zatrudnienie w łącznej ilości ok. 3600 etatów. Najwięcej - bo o ponad 1217 etatów
(13 proc.) - zatrudnienie zmniejszyła grupa Energa.
http://energetyka.wnp.pl/energetyka-w-2014-r-zmniejszyla-zatrudnienie-o-3-6-tysosob,247279_1_0_0.html

Górnictwo: ustalą, czym zajmą się poszczególne zespoły robocze
Prace nad programem dla górnictwa mają przebiegać w ramach zespołów
roboczych, z których każdy zajmie się określonym obszarem tematycznym.
http://gornictwo.wnp.pl/gornictwo-ustala-czym-zajma-sie-poszczegolne-zespolyrobocze,247318_1_0_0.html

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawykodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-2.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i
polityki społecznej.
Świadczenie rodzicielskie w wysokości tysiąca złotych to kolejna propozycja
wsparcia rodzin wychowujących dzieci. Będzie przysługiwać rodzicom, którzy do
tej pory nie mogli skorzystać z takich uprawnień, a więc: bezrobotnym, osobom
wykonującym pracę na zlecenie, studentom, rolnikom. Świadczenie rodzicielskie
będzie niezależne od dochodu w rodzinie.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-oswiadczeniach-rodzinnych-oraz-niektoryc-0.html

31 marca 2015 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.
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