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MAJ
1 maja 2015 r.
Już obowiązują przepisy zmieniające zasady obliczania kapitału
początkowego
Emerytury będą wyższe - taki będzie efekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z
FUS, która obowiązuje od 1 maja 2015 r. Nowe przepisy doprecyzowują zasady
wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości świadczenia emerytalnego.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/juz-obowiazuja-przepisy-zmieniajace-zasadyobliczania-kapitalu-poczatkowego

Spotkanie Pana Jacka Męciny Sekretarza Stanu ze Współprzewodniczącymi
Trójstronnego Zespołu do spraw Przemysłu Lekkiego
W dniu 30 kwietnia 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się
spotkanie Pana Jacka Męciny Sekretarza Stanu ze Współprzewodniczącymi
Trójstronnego Zespołu do spraw Przemysłu Lekkiego reprezentującymi stronę
społeczną – Panem Zbigniewem Kaniewskim, Przewodniczącym Federacji NSZZ
Przemysłu Lekkiego i Panem Tadeuszem Wawrzyniakiem, Prezesem Związku
Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego PIOT.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,528,spotkanie-pana-jacka-meciny-sekretarzastanu-ze-wspolprzewodniczacymi-trojstronnego-zespolu-do-spraw-przemyslu-lekkiego.html

MZ przedstawia pielęgniarkom propozycje; OZZPiP sceptyczny
Spotkanie kierownictwa MZ z samorządem pielęgniarek i położnych oraz
Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych odbyło się w
czwartek (30.04) w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie.
Określanie w kontraktach minimalnej obsady pielęgniarek i ich kwalifikacji oraz
stopniowy wzrost ich wynagrodzeń to propozycje resortu zdrowia przedstawione w
czwartek środowisku. Zdaniem OZZPiP propozycje MZ są mało konkretne i zbyt
rozciągnięte w czasie.

4 maja 2015 r.
Górnictwo: Umowa KW i SRK o przekazaniu kopalni Brzeszcze
Zarządy Kompanii Węglowej oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisały w
poniedziałek (4 maja) umowę nieodpłatnego zbycia do SRK kopalni Brzeszcze.
Zgodnie z planem do najbliższego piątku Kompania Węglowa zakończy proces
przenoszenia nierentownych aktywów poza spółkę.
Kopalnia Brzeszcze jest drugim zakładem, który trafił ze struktur Kompanii
Węglowej do SRK. W czwartek, 30 kwietnia, do Spółki Restrukturyzacji Kopalń
przekazana została kopalnia Makoszowy (powstała w wyniku podziału kopalni
Sośnica-Makoszowy).
http://www.nettg.pl/news/128842/gornictwo-umowa-kw-i-srk-o-przekazaniu-kopalnibrzeszcze

Energetyka: Weszła w życie ustawa o OZE
Weszła w życie ustawa o OZE, dzięki której Polska ma wypełnić unijne przepisy
dot. udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii.
Jednocześnie trwają prace nad jej nowelizacją.
http://www.nettg.pl/news/128843/energetyka-weszla-w-zycie-ustawa-o-oze

Spotkanie z przedstawicielkami pielęgniarek i położnych
Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska oraz minister Irena Wóycicka
spotkały się w poniedziałek w Kancelarii Prezydenta RP z przedstawicielkami
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/kronika-pierwszej-damy/art,559,spotkanie-zprzedstawicielkami-pielegniarek-i-poloznych.html
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5 maja 2015 r.
KGHM: Stawiają na rozwój hutnictwa
We wszystkich hutach należących do KGHM realizowane są procesy
modernizacyjne Mają one na celu zwiększenie efektywności, zmniejszenie kosztów
produkcji i dalszą poprawę ochrony środowiska - poinformowało portal górniczy
nettg.pl biuro prasowe spółki.
http://www.nettg.pl/news/128854/kghm-stawiaja-na-rozwoj-hutnictwa

Minister pracy zachęca do stosowania klauzuli społecznej w zamówieniach
publicznych
Zamawiający przy wyborze oferty powinien brać pod uwagę nie tylko cenę, lecz
także warunki zatrudnienia jakie są w danej firmie, np. liczbę zatrudnionych na
etacie – uważa minister pracy i apeluje o zmianę podejścia w zamówieniach
publicznych. Jego zdaniem coraz lepsza sytuacja na rynku pracy powinna
skutkować również poprawą jakości zatrudnienia.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/minister-pracy-zacheca-do-stosowaniaklauzuli-spolecznej-w-zamowieniach-publicznych

Prezydent popiera projekt ustawy ws. Rady Dialogu Społecznego
Brak dialogu społecznego to poważny problem - mówił we wtorek w Elblągu
prezydent Bronisław Komorowski. Jak poinformował, z jego rozmowy z ministrem
pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wynika, że rząd w najbliższym czasie
zajmie się projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prezydent-popiera-projekt-ustawy-ws-radydialogu-spolecznego

Projekt ustawy o zmianie ustawy o oświadczeniach rodzinnych oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o oświadczeniach
rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra
pracy i polityki społecznej.
Rozwiązania wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy dotyczą informatyzacji i
integracji działań związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, wydawania orzeczeń o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym pozyskiwania informacji z

Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności
(EKSMOoN). Dzięki nowym przepisom proces wnioskowania i przyznawania
świadczeń będzie sprawniejszy, czas niezbędny na wydanie decyzji – krótszy,
weryfikacja uprawnień - dokładniejsza, i co najważniejsze – znikną niektóre
uciążliwe dla świadczeniobiorców bariery administracyjne.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-ooswiadczeniach-rodzinnych-oraz-o-zmianie.html

Technicy radioterapii przeprowadzą referendum ws. strajku
W przyszłym tygodniu przeprowadzamy referendum strajkowe wśród techników
radioterapii we wszystkich ośrodkach onkologii w Polsce - poinformował
Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/technicy-radioterapii-przeprowadza-referendum-wsstrajku,25994.html

6 maja 2015 r.
Podnieśli im wiek emerytalny o 27 lat
Odebrano nam wcześniejsze emerytury wbrew Konstytucji - mówią polscy
tancerze. O swoje prawa walczą od lat. I są gotowi iść do Trybunału
Konstytucyjnego. Dziś (początek rozmów 11.30) w tej sprawie będą rozmawiać w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
http://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/tancerze-odebrano-namwczesniejsze-emerytury-wbrew,2121907,1021
7 maja 2015 r.
Stopa bezrobocia w kwietniu
Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w kwietniu do 11,3 proc. z 11,7
proc. w marcu- wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
które przedstawił w czwartek minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze
rok temu wynosiła ona 13 proc.
Szef MPiPS podkreślił, że w kwietniu 2014 r. stopa bezrobocia wynosiła 13 proc.
"W kwietniu w urzędach pracy zarejestrowanych było o 295 tys. osób bezrobotnych
mniej niż przed rokiem" - wskazał.
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http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/firmy-konsekwentnie-zwiekszaja-zatrudnienie

Energetyka: PGE podsumowała pierwszy kwartał
Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk operacyjny PGE Polskiej Grupy
Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) w I kwartale 2015 r. wyniósł
blisko 2,1 mld zł i wzrósł o 9 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/podpisanie-ostatecznej-umowy-sprzedazykopaln-bobrek-i-piekary/3y4r2b

PGNIG: Większy zysk za I kw. 2015 r.
Zysk netto PGNiG w I kw. 2015 r. wzrósł do 1,24 mld zł z 1,18 mld zł przed rokiem
i był wyższy od prognoz rynkowych na poziomie 1,01 mld zł.

http://www.nettg.pl/news/128891/energetyka-pge-podsumowala-pierwszy-kwartal

http://www.nettg.pl/news/128910/pgnig-wiekszy-zysk-za-i-kw-2015-r

Kompania Węglowa: Praca pod ziemią 6 dni w tygodniu
Już w przyszłym tygodniu pierwsza kopalnia Kompanii Węglowej - Rydułtowy-Anna
wprowadzi sześciodniowy tydzień pracy.
O tym, że w Kompanii Węglowej zostanie wprowadzony sześciodniowy tydzień
pracy było już wiadomo przy okazji ogłoszenia Planu Naprawczego KW na
początku tego roku. Teraz jednak staje się to faktem, o czym informuje "Puls
Biznesu".

9 maja 2015 r.

http://www.pulshr.pl/przemysl/kompania-weglowa-praca-pod-ziemia-6-dni-wtygodniu,26027.html

8 maja 2015 r.
Poczta Polska faworytem w przetargu na przesyłki sądowe
Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło kolejny przetarg na obsługę korespondencji
sądowej. Dwa lata temu lukratywne zlecenie wygrały prywatne firmy. Teraz
faworytem jest państwowy operator, twierdzi "Rzeczpospolita".
Tym razem zwycięzca będzie dostarczał korespondencję nie przez dwa, lecz przez
trzy lata.
http://www.tvp.info/19973718/koniec-z-poleconymi-z-kiosku-poczta-polska-faworytem-wprzetargu-na-przesylki-sadowe

Podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży kopalń Bobrek i Piekary
Ostateczną umowę sprzedaży kopalń Bobrek i Piekary podpisały w piątek zarządy
Kompanii Węglowej (KW) oraz Węglokoksu Kraj.
Podpisanie umowy jest kolejnym etapem realizacji rządowego programu
naprawczego dla górnictwa, w tym porozumień zawartych 17 stycznia pomiędzy
stroną rządową a organizacjami związkowymi.

Górnictwo: KGHM po pierwszym kwartale
Wzrost produkcji w Grupie Kapitałowej w relacji do pierwszego kwartału 2014 roku,
spadek kosztu jednostkowego C1 oraz poprawa wyniku operacyjnego Grupy
pomimo pogorszenia koniunktury na rynkach metali to główne wskaźniki
charakteryzujące wyniki Grupy KGHM po pierwszym kwartale 2015 r.
http://www.nettg.pl/news/128938/gornictwo-kghm-po-pierwszym-kwartale

OZZPiP: Pielęgniarki w całym kraju szykują się do protestów
Już we wtorek (12 maja) pielęgniarki w całej Polsce podejmą różne formy akcji
protestacyjnych informujących społeczeństwo o realizacji postulatów zgłaszanych
przez środowisko pielęgniarek i położnych, w tym też strajki ostrzegawcze.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/ozzpip-pielegniarki-w-calym-kraju-szykuja-sie-doprotestow,26086.html

Uczestnicy pikiety „Chcemy więcej zarabiać” protestowali przed
Ministerstwem Pracy i Polityki
Ruszyła ogólnopolska kampania „Chcemy więcej zarabiać”.
Organizatorzy kampanii „Chcemy więcej zarabiać”: Wolny Związek Zawodowy
„Sierpień 80”, Ogólnopolski Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza”, Partia
Zieloni i Polska Partia Pracy, domagają się podniesienia płacy minimalnej do 2800
złotych brutto i stawki godzinowej nie mniejszej niż 15 złotych.
http://www.tvp.info/19992691/chcemy-wiecej-zarabiac-co-najmniej-2800-zl-kampania-wsprawie-placy-minimalnej
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http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/znp-apeluje-o-stabilne-warunki-zatrudnieniakadry-akademickiej

10 maja 2015 r.
PKP Cargo: Strategia przynosi efekty
W styczniu i lutym PKP Cargo SA zwiększyło zauważalnie przewozy węgla, w
szczególności w relacjach portowych.
Jak podaje GUS, PKP Cargo ma ponad 72 proc. udziałów w rynku transportów
węgla i 51 proc. w przewozach metali, rudy i złomu. Spółka odgrywa też kluczową
rolę w przewozach kruszyw, chemii i wielu innych grup towarowych.
http://www.nettg.pl/news/128926/pkp-cargo-strategia-przynosi-efekty

11 maja 2015 r.

12 maja 2015 r.
Strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych
Prawie w całym kraju dziś będą protestować pielęgniarki i położne. W niektórych
szpitalach odbędzie się dwugodzinny strajk ostrzegawczy i i pielęgniarki odejdą od
łóżek pacjentów. Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki.
W większości placówek na terenie Polski pielęgniarki zamiast świętować,
zamanifestują swoje niezadowolenie.
http://praca.interia.pl/news-strajk-ostrzegawczy-pielegniarek-i-poloznych,nId,1731599

Zamierzam zarządzić ogólnopolskie referendum
Prezydent RP Bronisław Komorowski zamierza - za zgodą Senatu - zarządzić
ogólnopolskie referendum, w którym Polacy mieliby odpowiedzieć na trzy pytania
czy opowiadają się: za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych,
za likwidacją finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz za
wprowadzeniem zasady rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść
podatnika.
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3254,zamierzam-zarzadzicogolnopolskie-referendum.html

MZ: do 2017 roku wynagrodzenia pielęgniarek mogą wzrosnąć o ok. 20 proc.
Stopniowe podwyższanie wynagrodzeń, ułatwienie podnoszenia kwalifikacji i
wsparcie dla rozpoczynających studia pielęgniarskie zapowiedział m.in.
wiceminister zdrowia Cezary Cieślukowski w przeddzień strajku pielęgniarek.
Według resortu do 2017 r. pensje pielęgniarek mogą wzrosnąć o ok. 20 proc.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/medycyna/mz-do-2017-roku-wynagrodzenia-pielegniarekmoga-wzrosnac-o-ok-20-proc/c0rczl

ZNP apeluje o stabilne warunki zatrudnienia kadry akademickiej
O zapewnienie stabilnych warunków zatrudnienia nauczycieli akademickich,
uregulowanie statusu doktorantów i wypracowanie strategii rozwoju szkolnictwa
wyższego zaapelował w poniedziałek do minister nauki Związek Nauczycielstwa
Polskiego. Resort wskazuje na autonomiczność uczelni.

Liczba rencistów w Polsce spadła
Według najnowszych danych ZUS, w marcu na rencie z powodu niezdolności do
pracy było 998,8 tys. Polaków. To blisko trzykrotnie mniej niż w rekordowym 1998
r., gdy rencistów było ponad 2,7 mln.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/liczba-rencistow-w-polsce-spadla-ponizej-miliona-przezuszczelnienie-systemu,26125.html

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo o działalności
gospodarczej, przedłożone przez ministra gospodarki
Celem tego centralnego aktu prawa gospodarczego jest zwiększenie praw i
gwarancji dla przedsiębiorców oraz wzmocnienie mechanizmów dialogu w
relacjach przedsiębiorców z organami administracji publicznej. Efektem
proponowanych regulacji ma być m.in. zagwarantowanie, że załatwiając
indywidualne sprawy organy administracji będą stosować naczelne zasady prawa
gospodarczego.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-prawoo-dzialalnosci-gospodarczej.html

Przedstawiciele polskich rolników od 83 dni protestują pod kancelarią
premiera
Kilkuset rolników z "Solidarności" RI manifestowało we wtorek (12 maja) przed
kancelarią premiera domagając się od rządu spełniania swych postulatów.
Skierowali w tej sprawie petycję do premier Ewy Kopacz.
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Prawie trzy miesiące trwa protest rolników przed gmachem kancelarii premiera w
Warszawie w formie zielonego miasteczka. Rolnicy maja pozwolenie na
kontynuację protestu do 29 maja.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/przedstawiciele-polskich-rolnikow-od-83-dniprotestuja-pod-kancelaria-premiera,26154.html

Konferencja "Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy"
12 maja 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja
Bączkowskiego odbyła się przygotowana wspólnie przez CPS „Dialog” i Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych konferencja pn. „Dualne kształcenie zawodowe o
potrzebie społecznej umowy”.
O procesach i rezultatach kształcenia zawodowego dyskutowano w gronie przedstawicieli świata nauki, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych.
http://www.cpsdialog.pl/aktualnosci/196-konferencja-12-05

13 maja 2015 r.
Sytuacja jest dramatyczna. Brakuje lekarzy każdej specjalności
Zaniedbania w systemie kształcenia i emigracje sprawiły, że w Polsce jest coraz
mniej lekarzy.
Za kilkanaście lat nie będzie nas miał kto leczyć. Połowa specjalistów ma
ukończone 50 lat - alarmuje "Dziennik Gazeta Prawna".
http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/sytuacja-jest-dramatyczna-brakuje-lekarzy-kazdejspecjalnosci,26158.html

14 maja 2015 r.
Pikieta ZNP w czasie obrad rządu
Brak woli prowadzenia negocjacji oraz lekceważenie środowiska oświatowego i
jego problemów sprawia, że nauczyciele po raz kolejny wyjdą na ulice Warszawy.
ZNP zapowiedział majową pikietę pracowników oświaty, która odbędzie się we
wtorek 19 maja (w czasie posiedzenia rządu) przed KPRM.
http://www.pulshr.pl/kadry-w-administracji/400-nauczycieli-bedzie-protestowac-przedkancelaria-prezesa-rady-ministrow,26194.html

Wprowadzenie e-zwolnień coraz bardziej realne
13 maja 2015 r. w trakcie 92. posiedzenia Sejmu odbyło się drugie czytanie
rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych
innych ustaw. Projektowana ustawa wprowadza m.in. e-zwolnienia w miejsce
papierowych druków, zasiłek macierzyński dla samotnych ojców oraz nowe zasady
wyliczania zasiłków.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wprowadzenie-e-zwolnien-coraz-bardziejrealne

Ponad 16 tys. miejsc czeka na stażystów w urzędach
Ponad 16 tys. miejsc praktyk w 1500 urzędach i jednostkach administracji
publicznej do końca roku - to oferta nowego rządowego programu, który umożliwi
młodym zdobywanie doświadczenia zawodowego i ułatwi im start na rynku pracy.
http://www.pulshr.pl/kadry-w-administracji/ponad-16-tys-miejsc-czeka-na-stazystow-wurzedach,26192.html

KE postanowiła zdjąć z Polski procedurę nadmiernego deficytu
Komisja Europejska postanowiła zdjąć z Polski procedurę nadmiernego deficytu powiedziała w środę w Gdańsku premier Ewa Kopacz. Rekomendację KE musi
jeszcze zatwierdzić Rada UE, która spotka się 19 czerwca.
Unijny traktat stanowi, że państwa członkowskie powinny unikać nadmiernych
deficytów budżetowych. Procedura nadmiernego deficytu to narzędzie
dyscyplinujące rządy, które nie prowadzą odpowiedniej polityki fiskalnej.
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/kopacz-postanowila-zdjac-z-polski-procedure-nadmiernegodeficytu,541950.html
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