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Kwiecień
1 kwietnia 2015 r.
Spotkanie w Kancelarii Prezydenta w sprawie zmian w systemie emerytalnym
30 marca 2015 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie m.in. Ireny
Wójcickiej z przedstawicielami związków zawodowych poświęcone związkowemu
projektowi zmian w systemie emerytalnym. Chodzi m.in. o propozycję przyznania
prawa do emerytury kobietom, które przepracowały 35 lat i mężczyznom – 40 lat.
Zdecydowano o powołaniu zespołu eksperckiego przy Kancelarii Prezydenta RP,
który zajmie się pracą nad wskazanymi zagadnieniami.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6433:spotkanie-wkancelarii-prezydenta-w-sprawie-zmian-w-systemie-emerytalnym-&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12

Podsumowanie działań resortu pracy z ostatniego półrocza
Ograniczenie umów czasowych, świadczenie rodzicielskie, Złotówka za złotówkę,
Karta Dużej Rodziny, tworzenie domów seniora – to tylko niektóre reformy, które
można zawdzięczać Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/mamy-podsumowanie-dzialan-resortu-pracy-zostatniego-polrocza

Bunt pielęgniarek. 22 kwietnia ogólnopolski protest, potem strajki
Chcą podwyżek o 1500 zł i uwzględnienia ich w umowach szpitali z NFZ.
Ministerstwo Zdrowia powoli ustępuje.
Średnia pensja pielęgniarek wynosi ok. 2 tys. zł brutto, a w wielu regionach nie
przekracza nawet 1600 zł. Wpisanie ich w system zamawianych w NFZ świadczeń,
na zasadach podobnych do lekarzy zmusiłoby wreszcie NFZ do określenia
minimalnej liczby pielęgniarek na oddziale. W tej chwili wymagana jest konkretna
liczba lekarzy, ale pielęgniarek już nie.
http://wyborcza.pl/1,75478,17700881,Bunt_pielegniarek__22_kwietnia_ogolnopolski_protes
t_.html#ixzz3WE0XLtjL

4 kwietnia 2015 r.
Debata Trójstronna w TVP info 4.04.2015 r. z udziałem przedstawicieli: FZZ,
OPZZ, Pracodawców RP, BCC oraz Ministra Pracy nt. projektu ustawy o
Radzie Dialogu Społecznego
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6441:debatatrojstronna-w-tvp-info-na-temat-nowej-formuy-dialogu-spoecznego-z-udziaem-fzz&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

7 kwietnia 2015 r.

2 kwietnia 2015 r.
Posiedzenie Rady Rynku Pracy
Jacek Męcina, sekretarz stanu w MPiPS przedstawił perspektywy polityki rynku
pracy do 2020 r. oraz informację dotyczącą zmian w Kodeksie pracy.
Rada dyskutowała również o funkcjonowaniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w 2014 roku oraz o pracach prowadzonych w MPiPS w związku z uruchomieniem
konkursu centralnego w ramach „Gwarancji dla młodzieży” w 2015 roku.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7150,obradowala-rada-rynkupracy.html

Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego trafił do konsultacji
publicznych
Resort pracy przesłał do publicznych konsultacji projekt ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego. Tekst projektu został wcześniej uzgodniony ze związkami
zawodowymi i organizacjami pracodawców.
Resort czeka teraz na opinie resortów, marszałków województw i wojewodów,
Głównego Inspektora Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy. Minister poinformował
też Radę Pożytku Publicznego o skierowaniu projektu do konsultacji publicznych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/projekt-ustawy-o-radzie-dialogu-spolecznegotrafil-do-konsultacji-publicznych
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Akcja protestacyjna Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
- Światowy Dzień Zdrowia jest dla nas pretekstem do wyrażenia oczekiwań wobec
polityków odpowiedzialnych za kreowanie polityki zdrowotnej. Przedwyborcze
obietnice nie wytrzymują zderzenia z rzeczywistością, a kończąca się kadencja jest
czasem podsumowań i my chcemy takiego zestawienia dokonać właśnie 7
kwietnia – mówi Maria Ochman.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/10455-przedwyborczeobietnice-a-bolesna-rzeczywistosc

8 kwietnia 2015 r.
Spadek bezrobocia w marcu
Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w marcu do 11,7 proc. z 12 proc.
w lutym – wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze
rok temu wynosiła 13,5%.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7153,spadek-bezrobocia-wmarcu.html

9 kwietnia 2015 r.
Poczta Polska wygrała przetarg dzięki umowom o pracę
Poczta Polska wygrała przetarg na obsługę korespondencji Kancelarii Sejmu przez
najbliższe 4 lata. To pierwsze publiczne postępowanie pocztowe, w którym
zawarto kryterium stałych umów o pracę.
http://praca.wnp.pl/poczta-polska-wygrala-przetarg-dzieki-umowom-oprace,247947_1_0_0.htm

Odwrócony VAT na kolejne towary
Sejm przyjął w czwartek większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o VAT,
która przewiduje m.in. wprowadzenie odwróconego VAT na kolejne towary.
Zdecydowano m.in., że mechanizm ten obejmie także nieobrobione plastycznie
półprodukty z aluminium, ołowiu i cynku.
http://finanse.wnp.pl/odwrocony-vat-na-kolejne-towary,248011_1_0_0.html

Sejm uchwalił prawo, które ma ratować firmy w tarapatach
Sejm uchwalił w czwartek nowe Prawo restrukturyzacyjne, które zmienia filozofię
uregulowań dot. restrukturyzacji firm. Celem takich postępowań, oprócz
zaspokojenia wierzycieli, ma być przede wszystkim ratowanie firmy i pozostawienie
jej w obrocie gospodarczym.
http://praca.wnp.pl/sejm-uchwalil-prawo-ktore-ma-ratowac-firmy-wtarapatach,248010_1_0_0.html

Resort finansów ulży KGHM i obniży podatek od niektórych kopalin?
Jak przyznał wiceminister finansów Jarosław Neneman, resort prowadzi "prace
analityczne" dotyczące ewentualnych zmian w podatku od niektórych kopalin. Ten
kontrowersyjny podatek przyczynił się do pogorszenia sytuacji finansowej KGHM.
http://hutnictwo.wnp.pl/resort-finansow-ulzy-kghm-i-obnizy-podatek-od-niektorychkopalin,248036_1_0_0.html

MIR: wytyczne do PPP i projektów hybrydowych
Opublikowano wytyczne ministra infrastruktury i rozwoju w zakresie zagadnień
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
http://budownictwo.wnp.pl/mir-wytyczne-do-ppp-i-projektowhybrydowych,248026_1_0_0.html

10 kwietnia 2015 r.
Rząd ma plan awaryjny dla KW?
W związku z przedłużającym się procesem negocjacji z Komisją Europejską
warunków wsparcia dla górnictwa rząd przygotował plan B dla Kompanii Węglowej.
http://gornictwo.wnp.pl/rzad-ma-plan-awaryjny-dla-kw,248013_1_0_0.html

Pieniądze na budowę dróg lokalnych podzieli MIR, a nie MAC
Podział dotacji dla samorządów gminnych i powiatowych, przeznaczonych na
przebudowę, remonty i budowę dróg lokalnych będzie zależał od ministra
infrastruktury i rozwoju, a nie administracji, jak obecnie - zakłada nowelizacja
uchwalona w czwartek wieczorem przez Sejm.
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http://budownictwo.wnp.pl/pieniadze-na-budowe-drog-lokalnych-podzieli-mir-a-niemac,248025_1_0_0.html

NIK: Stocznia Gdańsk nie zrealizowała planu restrukturyzacji
Stocznia Gdańsk nie uzyskała zakładanej w planie restrukturyzacji
długoterminowej rentowności i trwałej zdolności do konkurowania na rynku zarzuca NIK. Obecnie działalność stoczni jest opłacalna - zapewnia rzecznik
prasowy Grupy Stoczni Gdańsk Jacek Łęski.
http://hutnictwo.wnp.pl/nik-stocznia-gdansk-nie-zrealizowala-planurestrukturyzacji,248043_1_0_0.html

11 kwietnia 2015 r.
PZU porozumiało się ze związkami ws. zwolnień grupowych
PZU SA oraz PZU Życie SA zawarły porozumienie ze związkami zawodowymi
określające warunki zwolnień grupowych. Restrukturyzacja objąć ma do 350 osób,
w tym redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie do 152 pracowników - poinformował
PZU w komunikacie.
http://finanse.wnp.pl/pzu-porozumialo-sie-ze-zwiazkami-ws-zwolniengrupowych,248080_1_0_0.html

12 kwietnia 2015 r.
Reforma zawodówek nabiera tempa. Problemem wyposażenie szkół i
nauczyciele?
Po technikum mam już papier i coś znaczę na rynku pracy – tak wybór swojej
szkoły komentuje Bartosz Tuta z Czarnkowa. W ostatnich latach technika jako
jedyne ze szkół ponadgimnazjalnych notują wzrost chętnych do podjęcia w nich
nauki. Ministerstwo Edukacji Narodowej walczy o poprawę jakości szkół
zawodowych i ich wizerunku.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/864879,reforma-zawodowek-nabieratempa-problemem-wyposazenie-szkol-i-nauczyciele.html

Nowe Prawo restrukturyzacyjne miało dać firmom szansę na drugi start, jednak wg. ekspertów - ustalenie, że sprawy restrukturyzacyjne będą prowadzić sądy
rejonowe, a nie okręgowe, grozi fiaskiem całej reformy. MS odpowiada, że nie ma
środków na etaty sędziów.
http://praca.wnp.pl/brak-pieniedzy-na-150-etatow-zagrozi-reformieupadlosci,248134_1_0_0.html

Szczurek: konieczna klauzula ws. unikania opodatkowania
Polska potrzebuje klauzuli w sprawie unikania opodatkowania - uważa minister
finansów Mateusz Szczurek. W większości państw cywilizowanych taka klauzula
jest stosowana - dodaje prof. Leonard Etel. Projekt zawierający to rozwiązanie
ciągle czeka na rozpatrzenie przez rząd.
http://finanse.wnp.pl/szczurek-konieczna-klauzula-ws-unikaniaopodatkowania,248133_1_0_0.html

Zanikające becikowe
Rząd i gminy wypłacają coraz mniej zapomóg dla świeżo upieczonych rodziców.
Powodem są demografia i oszczędności
http://praca.wnp.pl/zanikajace-becikowe,248130_1_0_0.html

Kopacz: wzmocnimy UOKiK, by lepiej chronić konsumentów
Premier Ewa Kopacz poinformowała, że zdecydowała o wzmocnieniu UOKiK, by
szybciej i skuteczniej chronić konsumentów na rynku finansowym. Służyć temu
będzie m.in. przekazanie Urzędowi 5 mln zł z rezerwy budżetowej i nowela ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
http://praca.wnp.pl/kopacz-wzmocnimy-uokik-by-lepiej-chronickonsumentow,248152_1_0_0.html

Związkowcy oraz szefowie spółek węglowych spotkali się z W. Kowalczykiem
W poniedziałek, 13 kwietnia, odbyło się spotkanie dotyczące górnictwa z udziałem
pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciecha Kowalczyka.
http://gornictwo.wnp.pl/zwiazkowcy-oraz-szefowie-spolek-weglowych-spotkali-sie-z-wkowalczykiem,248185_1_0_0.html

13 kwietnia 2015 r.
Brak pieniędzy na 150 etatów zagrozi reformie upadłości?
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BCC: problemy górnictwa najistotniejsze do rozwiązania
Problemy górnictwa są jednymi z najistotniejszych do rozwiązania przez rząd, ale
zmiany przeprowadzone w niewłaściwy sposób mogą zdestabilizować gospodarkę
- ocenili w poniedziałek Janusz Steinhoff i prof. Stanisław Gomułka z
Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.
http://gornictwo.wnp.pl/bcc-problemy-gornictwa-najistotniejsze-dorozwiazania,248182_1_0_0.html

BCC: 20 przykazań dla rządu
Gospodarczy Gabinet Cieni Business Centre Club oceniła poczynania rządu w
pierwszym kwartale. Ocena dla premier Ewy Kopacz wypadła znacznie lepiej niż w
przypadku jej poprzednika na tym stanowisku, GGC zwraca jednak uwagę, że jej
rząd przed wyborami powinien uporać się 20 najważniejszymi kwestami.
http://finanse.wnp.pl/bcc-20-przykazan-dla-rzadu,248200_1_0_0.html

Przemysł obronny: modernizacja, strategie, ambicje i ograniczenia
Do końca 2022 roku na modernizację polskiej armii zostanie przeznaczone 130
mld zł. Jak zostaną wydane te pieniądze? Czy dotychczasowe doświadczenia i
nowa ustawa offsetowa zagwarantują polskiemu przemysłowi obronnemu
możliwość rozwoju i transfer nowoczesnych technologii?
http://hutnictwo.wnp.pl/przemysl-obronny-modernizacja-strategie-ambicje-iograniczenia,248125_1_0_0.html

Resort pracy aktywnie wspiera osoby bezrobotne
Bony zatrudnieniowe, staże i szkolenia dla bezrobotnych, elastyczny czas pracy,
dotacje na założenie własnej firmy. Jak podaje MPiPS na aktywne formy pomocy
bezrobotnym trafi w tym roku 5,5 mld zł.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/resort-pracy-aktywnie-wspiera-osobybezrobotne

Ultimatum strajkowe w Fiacie
Do 21 kwietnia "Solidarność" w tyskiej fabryce Fiata wyznaczyła zarządowi firmy
ultimatum strajkowe.
Na ten dzień przełożono rozmowy między związkowcami i przedstawicielami
włoskich władz. Kolejne negocjacje miały się rozpocząć w poniedziałek (13
kwietnia) ale zostały przełożone.

http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/ultimatum-strajkowe-w-fiacie,25641.html

14 kwietnia 2015 r.
Pietrewicz: przedłużają się prace nad rozporządzeniem dot. jakości węgla
Odsuwa się czas wejścia w życie rozporządzenia, które ma wyeliminować z rynku
węgiel najniższej jakości - mówi PAP wiceszef MG Jerzy Pietrewicz. Powód to
"diametralnie odmienne" postulaty zgłoszone podczas konsultacji ze środowiskami
społecznymi i biznesowymi
http://gornictwo.wnp.pl/pietrewicz-przedluzaja-sie-prace-nad-rozporzadzeniem-dot-jakosciwegla,248213_1_0_0.html

MPiPS: nie wyłoniono kandydata na prezesa ZUS
W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zakończył się nabór na stanowisko
prezesa ZUS; powołany przez ministra pracy zespół konkursowy nie wyłonił
kandydata - podał we wtorek resort. Obowiązki prezesa ZUS nadal pełni więc
Elżbieta Łopacińska, członkini zarządu ZUS.
http://praca.wnp.pl/mpips-nie-wyloniono-kandydata-na-prezesa-zus,248280_1_0_0.html

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy
o emeryturach pomostowych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji
Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych, przedłożony przez ministra pracy
i polityki społecznej.
Nowe przepisy umożliwią Państwowej Inspekcji Pracy dokonywanie merytorycznej
oceny prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze. Przyjęto, że kontrola u pracodawców
będzie mogła zostać przeprowadzana również z urzędu.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-opanstwowej-inspekcji-pracy-oraz-ustawy-o.html

Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej,
przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
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Nowa ustawa będzie obowiązywać dłużej niż okres programowania 2014-2020.
Finansowanie działań w ramach PROW 2014-2020 ma być realizowane zgodnie z
zasadą n+3, czyli do końca 2023 r.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-finansowaniuwspolnej-polityki-rolnej.html

Prezydent podpisał ustawę, która precyzuje zasady wyliczania kapitału
początkowego
Doprecyzowanie zasad wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości
świadczenia emerytalnego przewiduje nowela ustawy o emeryturach i rentach z
FUS, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,7159,duze-rodziny-z-nowymiznizkami.html

Rynek pracy otwiera się na pracowników
Sytuacja na rynku pracy jest coraz bardziej stabilna - wynika z najnowszego,
kwartalnego badania Monitor Rynku Pracy Instytutu Badawczego Randstad.
Zarówno gotowość do zmiany pracy, jak i faktycznie dokonane zmiany miejsc
pracy Polaków utrzymują się na wysokim, poziomie już od ponad roku. Kolejny już
kwartał rośnie jednak liczba osób, które obawiają się utraty pracy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rynek-pracy-otwiera-sie-na-pracownikow

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prezydent-podpisal-ustawe-ktora-precyzujezasady-wyliczania-kapitalu-poczatkowego

15 kwietnia 2015 r.
Żaden z ważnych problemów polskiego górnictwa nie został rozwiązany
Były zapowiedzi działań, od zablokowania importu węgla z Rosji po
uporządkowanie rynku wewnętrznego, łącznie z pomysłem utworzenia
Państwowych Składów Węgla - przypomina w rozmowie z portalem wnp.pl
Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.
http://gornictwo.wnp.pl/zaden-z-waznych-problemow-polskiego-gornictwa-nie-zostalrozwiazany,248338_1_0_0.html

MF: zmiany przepisów przywrócą równowagę w relacji konsument-bank
Przywrócenie równowagi w stosunkach gospodarczych między konsumentami i
sprzedawcami usług finansowych to cel noweli ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, nad którą pracuje rząd - mówi PAP szef MF Mateusz Szczurek.
Projekt we wtorek trafił do konsultacji.
http://finanse.wnp.pl/mf-zmiany-przepisow-przywroca-rownowage-w-relacji-konsumentbank,248320_1_0_0.html

Duże rodziny z nowymi zniżkami
Kolejne ulgi na usługi bankowe i ubezpieczeniowe, na zakup materiałów
budowlanych oraz podręczników szkolnych - to tylko niektóre nowe zniżki w
programie Karta Dużej Rodziny.
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