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Kwiecień
16 kwietnia 2015 r.
Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. prawa pracy i układów
zbiorowych
15 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. prawa
pracy i układów zbiorowych w całości poświęcone dyskusji na temat
projektowanych zmian dotyczących przechowywania dokumentacji pracowniczej.
Projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy w tym zakresie został przygotowany
przez ministerstwo gospodarki we współpracy z ministerstwem pracy i polityki
społecznej.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,527,posiedzenie-zespolu-problemowego-tk-dsprawa-pracy-i-ukladow-zbiorowych.html

Związki, eksperci i rząd o stabilności miejsc pracy
Na temat poprawy bezpieczeństwa zatrudnienia, ochrony miejsc pracy i elastyczności dla pracodawców rozmawiali dziś w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
przedstawiciele resortu pracy, związków zawodowych i pracodawców.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7162,dbajmy-o-jakosczatrudnienia.html

Nauczyciele na wojennej ścieżce z MEN. Ale każdy związek oddzielnie
ZNP i oświatowa Solidarność organizują protesty przeciw polityce MEN. Choć cel
jest ten sam, manifestować będą oddzielnie.
Nauczyciele domagają się od MEN waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli i innych
pracowników oświaty, zaprzestania likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli, poprawy
warunków pracy oraz przywrócenia wcześniejszych emerytur dla pedagogów.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/865662,nauczyciele-na-wojennej-sciezcez-men-ale-kazdy-zwiazek-oddzielnie.html

List otwarty do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w pełni
solidaryzuje się i utożsamia ze zgłaszanymi przez Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych żądaniami oczekując na ich realizację.
http://www.opzz.org.pl/-/list-otwarty-do-ministra-pracy-i-politykispolecznej?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__column2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D5%26_101_INSTANCE_yI3slJFp8pVD_ad
vancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_yI3slJFp8pVD_keywords%3D%26_101_IN
STANCE_yI3slJFp8pVD_delta%3D10%26_101_INSTANCE_yI3slJFp8pVD_cur%3D2%26
_101_INSTANCE_yI3slJFp8pVD_andOperator%3Dtrue

18 kwietnia 2015 r.
Związki demonstrowały w Warszawie ws. płac i szybszych emerytur
Złożono petycję w kancelarii premiera
Wyższych płac w budżetówce, minimalnej płacy godzinowej, możliwości
przechodzenia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i po 40 latach dla
mężczyzn - to główne postulaty protestujących w sobotę w Warszawie
związkowców z OPZZ, którzy swoją petycję złożyli w kancelarii premiera. Wiec
przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów poprzedził marsz gwiaździsty. Czterema
różnymi trasami przed siedzibę rządu maszerowali przedstawiciele różnych branż
m.in. transportu, górnictwa, przemysłu chemicznego, energetyki, budownictwa,
przemysłu spożywczego i rolnictwa, ochrony zdrowia i nauczyciele. Jako pierwsi
przed kancelarię premiera dotarli przedstawiciele Związku Zawodowego Strażaków
"Florian".
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/opzz-manifestacja-warszawa-zlozono-petycje-wkancelarii-premiera,25757.html
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Debata Trójstronna w TVP info 18.04.2015 r. z udziałem przedstawicieli: NSZZ
„Solidarność”, FZZ, Pracodawców RP, ZRP oraz strony rządowej nt.
postulatów związków zawodowych
Debata poświęcona postulatom zgłoszonym przez uczestników manifestacji.
Ogólnopolska gwiaździsta manifestacja została zorganizowana przez OPZZ 18
kwietnia w Warszawie. OPZZ domaga się m.in. walki z tzw. umowami
śmieciowymi, wyższych płac w budżetówce i minimalnej płacy godzinowej.
zorganizowanej w dniu 18.04.2015 r. przez OPZZ.

Pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
informujące o problemach pielęgniarek i położnych
Zdecydowanie za mała jest liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych, aby
sprostać wszystkim oczekiwaniom pracodawców, pacjentów i NFZ a cały czas
wzrastają obowiązki, jakimi obciążane są pielęgniarki i położne.

http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/debata-trojstronna/wideo/18042015/19446784

22 kwietnia 2015 r.

Władze resortu skarbu spotkały się ze związkami energetyków i górników
18 marca 2015 r. odbyło się spotkanie ministra skarbu państwa, Włodzimierza
Karpińskiego, z przedstawicielami organizacji związkowych działających w firmach
w nadzorze Skarbu Państwa, w którym udział wzięli także wiceministrowie
Zdzisław Gawlik, Wojciech Kowalczyk i Rafał Baniak. Rozmowa dotyczyła sytuacji
w m.in. w branżach górniczej, kolejowej, lotniczej i energetycznej.

Nowe zasady ustalania wysokości emerytur wejdą w życie 1 maja
21 kwietnia została ogłoszona znowelizowana ustawa o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa od 1 maja 2015 r. podwyższa
wysokość świadczeń emerytalnych ustalonych według nowych i starych zasad.

http://energetyka.wnp.pl/wladze-resortu-skarbu-spotkaly-sie-ze-zwiazkami-energetykow-igornikow,248605_1_0_0.html

21 kwietnia 2015 r.
Oświadczenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w
sprawie protestów pracowniczych w ochronie zdrowia
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z niepokojem obserwuje
narastający kryzys w ochronie zdrowia. Obecna sytuacja to efekt braku dialogu i
spójnej strategii rządzących sektorem opieki zdrowotnej oraz nierealizowanych od
lat obietnic Ministra Zdrowia.
http://www.opzz.org.pl/-/oswiadczenie-ogolnopolskiego-porozumienia-zwiazkowzawodowych-w-sprawie-protestow-pracowniczych-w-ochroniezdrowia?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

http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6454:pismo-ozzpipinformujce-o-problemach-pielgniarek-i-poonych&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nowe-zasady-ustalania-wysokosci-emeryturwejda-w-zycie-1-maja

Rozpoczął się ogólnopolski protest pielęgniarek
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych chce wzrostu
wynagrodzeń jako niezbędnego czynnika powstrzymującego emigrację, odejście
od wykonywania zawodu i zachętę dla młodych osób do podjęcia studiów
pielęgniarskich i położniczych.
W wielu miastach odbędą się akcje informacyjne, pikiety, marsze milczenia i
demonstracje.
http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/rozpoczal-sie-ogolnopolski-protestpielegniarek,25808.html

Rozmowy o pomocy publicznej dla górnictwa konstruktywne
Rozmowy ws. notyfikacji pomocy publicznej dla górnictwa, są bardzo
konstruktywne - powiedział w środę (22 kwietnia) w Katowicach wiceminister
skarbu Wojciech Kowalczyk. Zaznaczył, że jest optymistą co do decyzji Komisji
Europejskiej.
Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceminister
skarbu i pełnomocnik rządu ds. górnictwa przypomniał, że wniosek notyfikacyjny
dotyczący pomocy publicznej trafił do KE na początku lutego.
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http://www.nettg.pl/news/128663/rozmowy-o-pomocy-publicznej-dla-gornictwakonstruktywne

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/projekt-o-radzie-dialogu-spolecznego-uleglzmianie

Siemoniak: związki zawodowe i producenci nie będą narzucać, co mamy
kupić
Wicepremier Tomasz Siemoniak przekonywał, że nie miał innego wyboru, jak
dopuszczenie tylko konsorcjum Airbus Helicopter do dalszego etapu przetargu na
zakup śmigłowców. Odniósł się do protestów związkowców z Mielca i Świdnika.
– Cóż można poradzić na sytuację, w której dwóch z trzech oferentów składa
oferty, które są niepełne i które nie spełniają wymogów.
http://www.tvp.info/19766439/siemoniak-zwiazki-zawodowe-i-producenci-nie-bedanarzucac-co-mamy-kupic

OPZZ chce 2 tysiące złotych płacy minimalnej!
Niestety w ostatnich latach płaca minimalna rośnie coraz wolniej. W 2012 roku
zwiększyła się ona o 114 zł, w 2013 o 100 zł, w 2014 o 80 zł, w bieżącym roku
o 70 zł. Teraz dowiadujemy się, że w przyszłym roku może ona wzrosnąć
o zaledwie 32 zł - wyliczają przedstawiciele OPZZ. - Wciąż słyszymy od rządu
o szybkim wzroście PKB, a tymczasem nie przekłada się on na poprawę sytuacji
najmniej
zarabiających
pracowników
przekonują
związkowcy.
http://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/opzz-chce-2-tysiace-zlotych-placyminimalnej,2119719,2156

23 kwietnia 2015 r.

24 kwietnia 2015 r.

Posłowie za dalszą pracą nad zmianami w umowach terminowych
Skrócenie trwania umów terminowych do 33 miesięcy oraz zmianę długości
okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony - przewiduje projekt zmian w
Kodeksie pracy. W środę podczas pierwszego czytania w Sejmie wszystkie kluby
wyraziły chęć dalszej pracy nad nim.
Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawiając projekt, który
powstawał w jego resorcie ocenił, że zawarte w nim propozycje zmian są dobre dla
wszystkich pracowników.

GUS: marzec kolejnym miesiącem spadku bezrobocia
Bezrobocie w marcu wyniosło 11,7 proc. wobec 12 proc. w lutym - podał w piątek
Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach
pracy wyniosła 1 mln 860, 6 tys. i była niższa niż przed miesiącem o 58,1 tys.
osób.

http://praca.wnp.pl/poslowie-za-dalsza-praca-nad-zmianami-w-umowachterminowych,248881_1_0_0.html

Projekt o Radzie Dialogu Społecznego uległ zmianie
Związki zawodowe zwracają uwagę, że strona rządowa nie dotrzymuje uzgodnień
dot. projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Projekt uzgodniony wspólnie
między związkami, pracodawcami a resortem pracy, różni się bowiem od
przesłanego do konsultacji społecznych.
W ocenie Solidarności może to oznaczać jednostronne zerwanie porozumienia
przez stronę rządową. Dlatego Forum Związków Zawodowych i NSZZ
"Solidarność" wzywają resort do przywrócenia pierwotnej wersji projektu.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-marzec-kolejnym-miesiacem-spadkubezrobocia

27 kwietnia 2015 r.
Konferencja BCC - przedsiębiorcy i związkowcy wspólnie na rzecz dialogu
Podczas konferencji zorganizowanej przez BCC w dniu 27.04.2015 r. „Dialog
społeczny ostatnich lat, widziany oczami jego uczestników - studium pokonania
konfliktu i kryzysu”:
 przedstawiono aktualny stan dialogu społecznego w Polsce, widziany z
perspektywy różnych środowisk,
 historię poszukiwania w ciągu ostatnich dwóch lat nowych dróg dialogu w
Polsce,
 omówiono projekt zmian zasad prowadzenia rzeczywistego a nie
pozornego, efektywnego dialogu.
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http://www.bcc.org.pl/Artykul.274.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8153&
tx_ttnews%5BbackPid%5D=3

Jest propozycja powołania rolniczej komisji trójstronnej
Powołanie Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie służącej
dialogowi, osiąganiu kompromisów i wypracowaniu wspólnych stanowisk w
sprawach spornych dotyczących funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich
- to cel projektu złożonego w Sejmie przez posłów PSL. Uczestnikami tego forum
mają być organizacje rolnicze, przedsiębiorcy oraz strona rządowa.
Projektowana ustawa została wypracowana przez organizacje rolnicze,
pracodawców i przedstawicieli resortu rolnictwa na posiedzeniach specjalnego
zespołu, który powstał w lutym br. m.in. w wyniku rolniczych protestów.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jest-propozycja-powolania-rolniczej-komisjitrojstronnej
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1297-2015/$file/7-020-1297-2015.pdf

Dotacje na składki dla organizacji przedsiębiorców
Ministerstwo Gospodarki ogłasza nabór wniosków w ramach projektu pn.
„Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup
lub organizacji branżowych”. W projekcie wyłoniona zostanie grupa podmiotów,
które będą mogły uzyskać dotacje na częściowe lub całkowite - zgodnie
z Instrukcją - pokrycie za 2015 rok składek członkowskich, wynikających z
przynależności do międzynarodowych grup lub międzynarodowych organizacji
branżowych.
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Do
tacje+na+skladki+dla+organizacji+przedsiebiorcow

Reakcja Ministra Pracy na postulat OPZZ dot. podwyższenia zasiłków dla
bezrobotnych
Zdaniem Prezydium OPZZ Polska nie realizuje postanowień Europejskiej Karty
Społecznej w zakresie zasiłku dla bezrobotnych, którego minimalny poziom
wskazywany jest w Konwencji nr 102 MOP. Wobec powyższego Prezydium
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w swoim stanowisku z 10
marca 2015 r. domaga się od rządu Rzeczpospolitej Polskiej podniesienia z dniem
1 czerwca 2015 r. zasiłku dla bezrobotnych do wysokości minimum socjalnego.

http://www.opzz.org.pl/-/reakcja-ministra-pracy-na-postulat-opzz-dot-podwyzszeniazasilkow-dla-bezrobotnych?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

28 kwietnia 2015 r.
PIP zbadała ponad 2 tys. wypadków z 2014 r.
Państwowa Inspekcja Pracy zbadała 2002 wypadki przy pracy, do których doszło
w 2014 r. Poszkodowanych w nich zostało 2349 osób, z tego 267 poniosło śmierć,
a 768 doznało ciężkich obrażeń ciała - dowiedziała się PAP w Inspekcji.
28 kwietnia - we wtorek - przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy.
http://praca.wnp.pl/pip-zbadala-ponad-2-tys-wypadkow-z-2014-r,249206_1_0_0.html

Posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy
Rada Ochrony Pracy podczas uroczystej sesji w dniu 28 kwietnia zaapelowała do
Sejmu o zdecydowane działania na rzecz poprawy warunków pracy. Rada
podkreśliła, że ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy w Polsce należą do sfer
wymagających ciągłego monitorowania i regulacji, a nawet wykraczania poza
mechanizmy rynkowe.
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych oraz ustanowionego przez
Sejm w 2003 r. Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Posiedzenie
objął honorowym patronatem marszałek Sejmu Radosław Sikorski.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rada-ochrony-pracy-apeluje-o-dzialania-narzecz-poprawy-warunkow-pracy-1

Rynek pracy wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji
Konferencja, zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
służyła przedstawieniu wyników 5 edycji badań „Obraz polskiego rynku pracy.
Wyzwania na dziś i na jutro”, przeprowadzanych we współpracy z Uniwersytetem
Jagiellońskim. Odbyła się w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki 28 kwietnia br.
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Zdaniem ministra Kosiniak-Kamysza do najważniejszych wyzwań należy po stronie
pracowników – ustawiczne podnoszenie kwalifikacji, zaś po stronie pracodawców –
wzrost wynagrodzeń.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5541,7184,rynek-pracy-wymaga-stalegopodnoszenia-kwalifikacji.html

Rząd zaakceptował Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018
Przyjęcie wieloletniej perspektywy do planowania finansów państwa sprzyja
przejrzystości i racjonalności polityki budżetowej, zwłaszcza w kontekście
podejmowanych działań fiskalnych, które powodują konsekwencje wykraczające
poza cykl roczny.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rzad-zaakceptowal-wieloletni-planfinansowy-panstwa-na-lata-2015-2018.html

Związkowcy u wicepremiera Siemoniaka
27 kwietnia br. przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych spotkali się z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej,
Tomaszem Siemoniakiem. Związkowcy przybyli do siedziby ministra na Jego
zaproszenie, aby omówić postulaty zgłoszone podczas ogólnopolskiej manifestacji
OPZZ w Warszawie, 18 kwietnia br.
Ustalono, że zostanie zorganizowane spotkanie z udziałem wszystkich związków
zawodowych , pracodawców i Rządu na bieżące tematy związane z
funkcjonowaniem Przemysłu Obronnego.
http://www.opzz.org.pl/-/zwiazkowcy-u-wicepremierasiemoniaka?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

Raport Kancelarii Prezydenta obnaża wady reformy emerytalnej
Zachowanie obecnych zasad waloryzacji składek zgromadzonych na koncie
emerytalnym może spowodować, że w przyszłości wysokość minimalnej emerytury
będzie systematycznie spadać w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia.
http://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/489039,raport-kancelarii-prezydentaobnaza-wady-reformy-emerytalnej.html

Protesty nauczycieli. Pedagodzy domagają się podwyżek i niezamykania
szkół
Manifestacja pod kancelarią premiera. Dziewięcioprocentowej podwyżki
wynagrodzeń dla nauczycieli, waloryzacji wynagrodzeń pracowników administracji,
obsługi szkół i przedszkoli domaga się oświatowa "Solidarność".
http://www4.rp.pl/artykul/1197086-Oswiatowa--S--domaga-sie-podwyzki-dlanauczycieli.html

29 kwietnia 2015 r.
JSW tnie zatrudnienie
Prezes wskazał, że konieczna jest redukcja zatrudnienia, ale nie są planowane
zwolnienia." Wybraliśmy rozwiązanie najbardziej prospołeczne. W rachunku
sumarycznym spółka będzie zmniejszać zatrudnienie o mniej więcej 1000 osób na
rok" - powiedział.
Redukcja nastąpi w dużej mierze dzięki odejściom naturalnym.
http://biznes.pl/gielda/wiadomosci/jsw-tnie-zatrudnienie/7fcjkf

30 kwietnia 2015 r.
Pielęgniarki i położne postulują poprawę warunków pracy
Przedstawicielki pielęgniarek i położnych spotkają się w czwartek z kierownictwem
resortu zdrowia, by rozmawiać m.in. o poprawie warunków pracy i płac tej grupy
zawodowej. Na 12 maja Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i
Położnych zapowiada strajk ostrzegawczy.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pielegniarki-i-polozne-postuluja-poprawewarunkow-pracy

Rolnicza Solidarność zostaje pod kancelarią premiera
NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych do 12 maja przedłużyła swój protest
pod kancelarią premiera. Jak argumentował związek, powodem jest m.in. brak
reakcji ze strony szefowej rządu na zgłaszane postulaty oraz jej niechęć do
podjęcia dialogu.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rolnicza-solidarnosc-zostaje-pod-kancelariapremiera
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