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http://www.polskieradio.pl/42/3166/Artykul/1444029,Rolnicze-OPZZ-u-prezydenta-Chcaodwolania-ministra-Sawickiego

15 maja 2015 r.

Wojciech Kowalczyk o realizacji planu naprawczego dla górnictwa
Stan prac nad programami naprawczymi w kopalniach przejętych przez Spółkę
Restrukturyzacji Kopalń (SRK), stan rozmów z potencjalnymi inwestorami dla
kopalni, realizacja zapewnienia osłon socjalnych dla pracowników poszczególnych
kopalni, a także przebieg procesu notyfikacji pomocy publicznej dla górnictwa w
Komisji Europejskiej (KE) - to tematy spotkania Wojciecha Kowalczyka,
pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węglu kamiennego i sekretarza
stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa z przedstawicielami związków zawodowych
oraz zarządów spółek węglowych w Katowicach.

Resort pracy postuluje podwyższenie progów dochodowych i świadczeń
rodzinnych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce, by kryterium dochodowe
uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosiło 754 zł (obecnie to 574 zł); resort
chce też zwiększenia kwot świadczeń rodzinnych.
Swoje propozycje zmian przekazał w piątek Komisji Trójstronnej.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/resort-pracy-postuluje-podwyzszenie-progowdochodowych-i-swiadczen-rodzinnych

Minister pracy ogłosił program "Praca dla młodych"
Co najmniej 100 tys. osób do 29. roku życia ma objąć program "Praca dla
młodych", który zakłada m.in. dofinansowanie przez rząd zatrudnienia ich na
umowę o pracę. Szczegóły programu zaprezentowali w piątek: prezydent
Bronisław Komorowski i szef MPiPS Władysław Kosiniak-Kamysz.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/minister-pracy-oglosil-program-praca-dlamlodych

Urząd Transportu Kolejowego będzie niezależny od ministra
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego - instytucji, która podobnie jak UKE czy
URE pełni rolę regulatora - zyska niezależność o ministra odpowiedzialnego za
transport - taki będzie efekt noweli ustawy o transporcie kolejowym, nad której
projektem pracuje MIR.
http://logistyka.wnp.pl/urzad-transportu-kolejowego-bedzie-niezalezny-odministra,250319_1_0_0.html

18 maja 2015 r.
Rolnicze OPZZ u prezydenta. Chcą odwołania ministra Sawickiego
Związkowcy z rolniczych OPZZ chcą odstąpienia od karania uczestników lutowych
blokad. Uważają, że protesty były legalne, a policja działa na polityczne
zamówienie.

http://www.msp.gov.pl/pl/media/aktualnosci/29768,Wojciech-Kowalczyk-o-realizacji-planunaprawczego-dla-gornictwa.html

Komitet Rady Ministrów zajmie się projektem ustawy o dialogu społecznym
Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał projekt ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego pod obrady komitetu Rady Ministrów.
W tekście powrócono do zapisów uzgodnionych z liderami związków zawodowych
i organizacji pracodawców.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/komitet-rady-ministrow-zajmie-sie-projektemustawy-o-dialogu-spolecznym

CBOS: bezrobocie w Polsce ma charakter długotrwały
Według najnowszego badania GUS, w Polsce problem bezrobocia dotyczy 23%
gospodarstw domowych a mianem bezrobotnego określa się 12% dorosłych
Polaków. Bezrobocie w Polsce ma najczęściej charakter długotrwały. Prawie dwie
trzecie osób bezrobotnych (65%) pozostaje bez pracy dłużej niż rok.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/cbos-bezrobocie-w-polsce-ma-charakterdlugotrwaly

19 maja 2015 r.
Konsorcjum z ARP udzieli PKP Intercity finansowania wysokości 86 mln zł
Konsorcjum, w skład którego wchodzi Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Polski
Tabor Szynowy Sp. z o.o. oraz H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z
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o.o., podpisało umowę, na mocy której dostarczy PKP Intercity 20 wagonów,
udzieli finansowania kontraktu w formie pożyczki w wysokości 86 mln zł oraz
zapewni serwisowanie wagonów przez 6 lat, podała ARP.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/transport/konsorcjum-z-arp-udzieli-pkp-intercityfinansowania-wysokosci-86-mln-zl/rt3g0k

PKP Cargo przejmuje AWT. Wartość transakcji to 445 mln złotych
PKP Cargo otrzymało od czeskiego urzędu antymonopolowego zgodę na przejęcie
Advanced World Transport (AWT), co oznacza spełnienie wszystkich warunków
zawieszających umowy nabycia przez spółkę 80 proc. udziałów Advanced World
Transport (AWT), wynika z komunikatu spółki. Wcześniej spółka otrzymała zgody
od organów w Polsce, Niemczech i na Słowacji.
http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pkp-cargo-przejmuje-awt-wartosctransakcji,177,0,1802673.html

Ułatwienia dla przedsiębiorców w nowej ordynacji podatkowej
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, który racjonalizuje i
upraszcza procedury podatkowe. Nowe rozwiązania przede wszystkim ułatwią
przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/ulatwienia-dla-przedsiebiorcow-wnowej-ordynacji-podatkowej.html

ZNP: Domagamy się poszanowania naszych praw i naszego dorobku
zawodowego
Nauczyciele manifestowali przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Domagali
się poszanowania zawodu, zwiększenia nakładów na edukację, w tym podwyżek
wynagrodzeń oraz zahamowania likwidacji szkół przez samorządy.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/manifestacja-nauczycieli-znp-domagamy-sieposzanowania-naszych-praw-i-naszego-dorobku-zawodowego,26280.html

Polska otrzyma więcej środków unijnych na wsparcie młodych
Państwa unijne będą miały w tym roku miliard euro na wsparcie inicjatyw mających
poprawić zatrudnienie młodzieży. Decyzję o zwiększeniu zaliczek w ramach
inicjatywy na rzecz młodych zatwierdzili ministrowie państw UE. Polska może
liczyć na ponad 75 mln euro.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/polska-otrzyma-wiecej-srodkow-unijnych-nawsparcie-mlodych

Rolnik powinien sam sfinansować swoją emeryturę
Dotacja z budżetu państwa powinna trafiać wyłącznie do tych, których nie stać na
opłacanie składki umożliwiającej otrzymanie minimalnego świadczenia - to
podstawowe założenia reformy KRUS przygotowanej przez ekspertów.
Osoby mające na swoim koncie 25 lat opłacania należności na ubezpieczenie
emerytalne do KRUS powinny móc ubiegać się o emerytury minimalne (obecnie
880,45 zł), nawet jeśli nie uda się im zgromadzić niezbędnego kapitału
składkowego do wypłaty takiego świadczenia.
http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/rolnik-powinien-sam-sfinansowac-swojaemeryture,2124984,4141

Rada Ochrony Pracy o wypadkach przy pracy wśród osób 50+
Na posiedzeniu 19 maja 2015 r. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy przyjęła
stanowisko w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy
w sektorach gospodarki z największą liczbą wypadków przy pracy.
W trakcie posiedzenia rada rozpatrzyła również materiały: Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy „Analiza przyczyn, przebiegu i okoliczności wypadków przy pracy w
grupie pracujących 50+” oraz Instytutu Medycyny Pracy „Nowe wyzwania w
ochronie zdrowia pracujących w kontekście profilaktyki chorób przewlekłych i
wydłużania wieku emerytalnego”.
http://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/61489,rada-ochrony-pracy-o-zapobieganiu-wypadkomw-gospodarce.html

20 maja 2015 r.
Gotowy projekt ustawy z emerytalnym kryterium 40 lat pracy
W Kancelarii Prezydenta opracowano projekt ustawy wprowadzający kryterium 40
lat stażu pracy jako elementu uprawniającego do przejścia na emeryturę powiedział w środę prezydent Bronisław Komorowski po spotkaniu z
przedstawicielami związków zawodowych. - Dziś, jutro prześlę go do Sejmu mówił prezydent.
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http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,3265,gotowy-projekt-ustawywprowadzajacy-kryterium-40-lat-stazu-pracy.html

KE rozpoczęła procedurę przeciw Niemcom ws. minimalnego wynagrodzenia
Komisja Europejska wszczęła we wtorek procedurę o naruszenie unijnego prawa
przeciwko Niemcom w sprawie stosowania przepisów o płacy minimalnej w
sektorze transportu. Decyzję KE z zadowoleniem przyjął resort infrastruktury i
rozwoju.
Komisja ocenia, że nieuzasadnione jest w szczególności wymaganie płacy
minimalnej w przypadku przewozów tranzytowych oraz niektórych operacji
transportu międzynarodowego.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ke-rozpoczela-procedure-przeciw-niemcom-wsminimalnego-wynagrodzenia

Jest decyzja UKE: Poczta Polska operatorem wyznaczonym na lata 20162025
Poczta Polska wygrała konkurs na pocztowego operatora wyznaczonego do
świadczenia usługi powszechnej na lata 2016-2025 - poinformował w środę Urząd
Komunikacji Elektronicznej. Oferta Polskiej Grupy Pocztowej została odrzucona
przez niespełnienie wymogów formalnych.
http://www.polskieradio.pl/42/259/Artykul/1446173,Jest-decyzja-UKE-Poczta-Polskaoperatorem-wyznaczonym-na-lata-20162025

PARP przeznaczy około 18 mld zł na wsparcie dla firm w latach 2014-2020
Około 18 mld złotych przeznaczy PARP w latach 2014-2020 na wsparcie firm m.in.
działających w obszarze nowoczesnych technologii - poinformował w środę
dyrektor departamentu promocji gospodarczej Polskiej Agencji Rozwoju
Przemysłu.
http://www.polskieradio.pl/42/4265/Artykul/1446129,PARP-przeznaczy-okolo-18-mld-zl-nawsparcie-dla-firm-w-latach-20142020

21 maja 2015 r.
Senat zgodził się na referendum ws. JOW, finansowania partii i podatków
Senat zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie jednomandatowych
okręgów wyborczych, podatków oraz zmian w finansowaniu partii. W czwartek

rano Senat głosował nad referendum. W głosowaniu wzięło udział 57 senatorów,
wszyscy byli za referendum, nikt nie wstrzymał się od głosu i nie był przeciw.
Referendum, które dzień po pierwszej turze wyborów prezydenckich ogłosił
Bronisław Komorowski odbędzie się 6 września 2015 roku.
http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/senat-zgodzil-sie-na-referendum-ws-jowfinansowania-partii-i-podatkow_608834.html

22 maja 2015 r.
Konferencja pn. „Czy Polaków stać na dodatkowe ubezpieczenie
emerytalne?”
Konferencja, w której wziął udział minister Władysław Kosiniak-Kamysz, odbyła się
21 maja 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja
Bączkowskiego i została przygotowana we współpracy z Forum Związków
Zawodowych. Konferencja stanowiła platformę do rozmowy nie tylko na temat
dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych, ale również całego systemu
ubezpieczeń społecznych w Polsce, którego problemy stanowią wyzwanie dla
obecnego i przyszłych pokoleń.
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5539,7225,iii-filar-wciaz-aktualny.html

Zapowiada się ciężki bój między zarządem a związkami PGNiG
Realizacja związkowych postulatów płacowych poważnie zmniejszyłaby zasoby
finansowe polskiego potentata gazowego. Wydaje się, że spór pomiędzy
związkami i zarządem nie będzie łatwy do rozwiązania.
http://gazownictwo.wnp.pl/zapowiada-sie-ciezki-boj-miedzy-zarzadem-a-zwiazkamipgnig,250752_1_0_0.html

24 maja 2015 r.
Czy rząd nie wykonał zobowiązań wobec górników i Ślązaków?
Jak przypomina śląsko-dąbrowska Solidarność tzw. Program dla Śląska, zgodnie z
zapowiedziami premier Ewy Kopacz miał zostać ogłoszony w marcu. Kluczowym
elementem tego dokumentu miał być projekt dotyczący odbudowy przemysłu w
regionie, miejsc pracy i wprowadzania innowacyjnej gospodarki w regionie.
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http://www.pulshr.pl/przemysl/czy-rzad-nie-wykonal-zobowiazan-wobec-gornikow-islazakow,26376.html

25 maja 2015 r.
Związkowcy przedstawili propozycję dot. podwyżek wynagrodzeń w 2016 r.
W poniedziałkowym wspólnym komunikacie trzy reprezentatywne centrale
związków
zawodowych
przedstawiły
swoje
propozycje
dotyczące
przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń.
Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien w 2016 r. wynieść nie
mniej niż 5,9 proc., w budżetówce minimum 10,5 proc., a minimalne
wynagrodzenie za pracę powinno zwiększyć się o przynajmniej 7,4 proc. poinformowali we wspólnej propozycji związkowcy.
http://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/1450018,Duze-podwyzki-plac-i-emerytur-w-2016r-sa-nowe-propozycje

Kancelaria Prezydenta wycofała projekt dot. emerytur
Kancelaria Prezydenta wycofuje z konsultacji projekt ustawy przewidujący
możliwość przejścia na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez
osoby z co najmniej 40-letnim stażem składkowym.
http://praca.wnp.pl/kancelaria-prezydenta-wycofala-projekt-dotemerytur,250878_1_0_0.html

Rząd poparł projekt dot. przyzakładowych żłobków
Rząd przyjął projekt noweli ustawy o CIT i PIT, który przewiduje, że firmy będą
mogły zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu koszt budowy przyzakładowego
żłobka czy przedszkola - oświadczyła we wtorek premier Ewa Kopacz na
konferencji po posiedzeniu rządu.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rzad-poparl-projekt-dot-przyzakladowychzlobkow

GUS: w kwietniu bezrobocie wyniosło 11,2 proc.
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu kwietnia 2015 r. stanowili
11,2 proc. aktywnych zawodowo Polaków, podczas gdy w marcu wskaźnik ten
wyniósł 11,7 proc., a w kwietniu 2014 r. - 13 proc. - podał we wtorek Główny Urząd
Statystyczny.
http://praca.wnp.pl/gus-w-kwietniu-bezrobocie-wynioslo-11-2-proc,250944_1_0_0.html

Związkowcy do Kowalczyka ws. postępowania KW
Efektem spotkania przedstawicieli strony społecznej producentów węgla w sprawie
postępowania na rynku Kompanii Węglowej jest wystosowanie pisma z
wypracowanym stanowiskiem do Wojciecha Kowalczyka, pełnomocnika rządu ds.
restrukturyzacji górnictwa.
http://gornictwo.wnp.pl/zwiazkowcy-do-kowalczyka-ws-postepowaniakw,250925_1_0_0.html

26 maja 2015 r.

27 maja 2015 r.

Ludowcy złożą w Sejmie prezydencki projekt ws. nowelizacji ustawy
emerytalnej
Jak poinformował rzecznik PSL Jakub Stefaniak - Polskie Stronnictwo
Ludowe przejmuje prezydencki projekt ustawy przewidujący możliwość przejścia
na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez osoby z co najmniej
40-letnim stażem składkowym.

MZ: w najbliższych dniach spotkanie kierownictwa resortu z pielęgniarkami
W najbliższych dniach planowane jest spotkanie pielęgniarek z kierownictwem
resortu zdrowia - poinformował PAP wiceminister Cezary Cieślukowski.
Pielęgniarki oczekują od resortu jak najszybszych zmian i grożą strajkiem we
wrześniu; ostatnie propozycje MZ uznały za zbyt ogólne.

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ludowcy-zloza-w-sejmie-prezydencki-projektws-nowelizacji-ustawy-emerytalnej

http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1450897,MZ-w-najblizszych-dniach-spotkaniekierownictwa-resortu-z-pielegniarkami

Przełomowa decyzja. Doradztwo zawodowe już w gimnazjach
Minister edukacji narodowej zapowiedziała, że do kwietnia 2016 r. chce stworzyć
system wsparcia, w który zaangażowani byliby rodzice i wychowawca gimnazjalisty
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oraz doradca zawodowy. W tym modelu - wyjaśnia minister Kluzik-Rostkowska chodzi o to, by w trzeciej klasie gimnazjum zorganizować uczniom cykl spotkań indywidualnych lub w małych grupach - z doradcą. Rolą doradcy będzie nie tylko
zdiagnozowanie słabych i mocnych stron młodego człowieka, ale przede
wszystkim przedstawienie rodzicom oferty edukacyjnej lokalnych szkół i możliwości
zatrudnienia u lokalnych pracodawców.
http://wyborcza.pl/1,132486,17990510,Przelomowa_decyzja__Doradztwo_zawodowe_juz_
w_gimnazjach.html#ixzz3bKItxrn3

NRPiP: w Polsce wkrótce może zabraknąć pielęgniarek i położnych
W środę Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zainaugurowała ogólnopolską
kampanię społeczną „Ostatni dyżur”. Celem kampanii jest uświadomienie
społeczeństwu, że za chwilę zabraknie pielęgniarek i położnych.
Kampania będzie obecna w mediach, będą również organizowane konferencje i
spotkania środowiska pielęgniarskiego.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/medycyna/nrpip-w-polsce-wkrotce-moze-zabraknacpielegniarek-i-poloznych/sj4v85

28 maja 2015 r.

http://fakty.interia.pl/polska/news-rolnicy-spotkali-sie-z-premier-kopacz,nId,1826644

29 maja 2015 r.
Oświatowa "S" grozi strajkiem na początku roku szkolnego
Oświatowa Solidarność do piątku czeka na odpowiedź premier Ewy Kopacz na
postulaty nauczycieli. Jeżeli jej nie dostaną, będą strajkować na początku roku
szkolnego.
http://praca.wnp.pl/oswiatowa-s-grozi-strajkiem-na-poczatku-rokuszkolnego,251140_1_0_0.html

MIR: konsultacje z przewoźnikami ws. niemieckiej płacy minimalnej
Wypracowanie wspólnego planu wobec działań KE dotyczących niemieckich
przepisów o płacy minimalnej (MiLoG) było jednym z punktów konsultacji
przedstawicieli rządu z przedstawicielami środowiska przewoźników zrzeszonymi
w ramach Forum Transportu Drogowego, które odbyły się 28 maja 2015 r.
http://logistyka.wnp.pl/mir-konsultacje-z-przewoznikami-ws-niemieckiej-placyminimalnej,251139_1_0_0.html

Rada Ministrów nie chce włączać górników do powszechnego systemu
emerytalnego
Rząd, wbrew zaleceniom Komisji Europejskiej, nie przewiduje włączenia górników,
którzy pracują bezpośrednio przy wydobyciu, do powszechnego systemu
emerytalnego.
Rozpoczęcie procesu dostosowywania systemów emerytalnych dla rolników i
górników do systemów emerytalnych przeznaczonych dla innych grup zaleca
Polsce Komisja Europejska w ramach Semestru Europejskiego 2015.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/rada-ministrow-nie-chce-wlaczac-gornikow-dopowszechnego-systemu-emerytalnego

Rolnicy spotkali się z premier Kopacz
Trzygodzinne rozmowy dotyczyły głównie przepisów, mających chronić polską
ziemię przed wykupem przez zagraniczne spółki. W rozmowach podjęto także
temat ustawy o sprzedaży bezpośredniej produktów przetwarzanych
w gospodarstwie.
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