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Maj
2 maja 2014 r.
Więcej pieniędzy dla niepełnosprawnych
Minister pracy zapowiedział zmianę rozporządzenia w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych. Maksymalne dofinansowanie, które będzie mógł uzyskać
niepełnosprawny, wzrośnie z 1338 zł do 1529 zł. Minimalna kwota wyniesie zaś
765 zł zamiast 688 zł.
http://prawo.rp.pl/artykul/1106622.html
Co dziesiąty aktywny zawodowo Polak pracuje za granicą
Od 2004 r. z Polski wyjechało za pracą tyle osób, ile mieszka w Warszawie, czyli
blisko 2 mln pracowników i przedsiębiorców, głównie na rynki starej unijnej
piętnastki. To najwięcej spośród państw naszego regionu, z wyjątkiem Rumunii,
skąd wyjechało 2,4 mln osób. W ostatnim czasie zjawisko ponownie przybrało na
sile, wbrew oczekiwaniom, że będą następowały powroty do kraju. W rezultacie
obecnie aż 10 proc. aktywnych zawodowo Polaków pracuje poza granicami kraju wynika z raportu think-tanku CEED Institute.
http://praca.interia.pl/news-co-dziesiaty-aktywny-zawodowo-polak-pracuje-zagranica,nId,1417748
Rodzice zyskali wyższe zasiłki na dzieci
Nawet gdy tylko jeden z opiekunów pracuje w UE, a drugi został z rodziną w kraju,
może otrzymywać świadczenia na potomstwo z zagranicy.
http://praca.interia.pl/praca-za-granica/news-rodzice-zyskali-wyzsze-zasilki-nadzieci,nId,1418000
Na emeryturę można odkładać w całej Europie
Od 10 lat obywatele naszego kraju mogą swobodnie przemieszczać się po krajach
Unii Europejskiej, pracując i gromadząc kapitał na starość.
Obywatele krajów unijnych korzystają z koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.

W Opolskiem firmy dostały pieniądze na ochronę miejsc pracy
496 tys. zł wypłacono z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na
wynagrodzenia pracowników sześciu opolskich firm, którym pogorszyła się
sytuacja finansowa. Pomoc ta, w ramach tzw. ustawy o ochronie miejsc pracy,
objęła 77 osób.
http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/,59308.html
5 maja 2014 r.
Długa kolejka bezrobotnych do okienka z ubezpieczeniem
Eksperci nie są zgodni, czy pomysł wprowadzenia specjalnego okienka do obsługi
bezrobotnych, którzy chcą tylko posiadać tytuł ubezpieczenia zdrowotnego,
sprawdzi się w praktyce.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/794364,dluga-kolejkabezrobotnych-do-okienka-z-ubezpieczeniem.html
Młodzi ludzie będą musieli zaczekać na zmiany w stażach i praktykach
Osoby przechodzące od nauki do pracy nie mogą na razie liczyć na wprowadzenie
do polskiego prawa przepisów gwarantujących lepsze warunki odbywania staży w
firmach.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/794341,mlodzi-ludzie-beda-musielizaczekac-na-zmiany-w-stazach-i-praktykach.html
W dniu 5 maja w Katowicach w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie
Premiera Donalda Tuska z przedstawicielami central górniczych związków
zawodowych.
Premier wskazał, że rozmowy w najbliższych dniach będą dotyczyły m.in.
możliwości obniżenia kosztów wydobycia i zaangażowania publicznych środków w
ochronę polskiego węgla. Zapowiedział też, że strony będą szukały rozwiązań,
które nie są kosztowne ponad miarę. Zadeklarował, że również w kontekście
miejsc pracy - ważna jest rola energetyki opartej na węglu.
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http://biznes.onet.pl/tusk-o-weglu-bedziemy-rozmawiali-twardo-naliczbac,18490,5635428,1,news-detal
Strajku na Okęciu nie będzie
Związki zawodowe działające w Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze
(PPL), które zarządza warszawskim Lotniskiem Chopina, porozumiały się z
pracodawcą w sprawie restrukturyzacji. Oznacza to, że zapowiadany na 7 maja
strajk na lotnisku się nie odbędzie.
http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/,59294.html
Elastyczny czas pracy przyjmuje się powoli
Do połowy kwietnia Państwowa Inspekcja Pracy zarejestrowała 847 porozumień o
wydłużeniu okresów rozliczeniowych czasu pracy. W większości przypadków (684)
wydłuża się je do 12 miesięcy.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/794212,elastyczny_czas_pracy_przyjmuje_si
e_powoli.html
Rewolucja w urzędach: Umowa śmieciowa jak umowa na czas nieokreślony
Szefowie urzędów państwowych będą musieli uzasadnić zwolnienie osoby
zatrudnionej na umowie terminowej. Niezbędne będzie także stosowanie
dłuższego okresu wypowiedzenia
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-ikariera/artykuly/794205,rewolucja_w_urzedach_umowa_smieciowa_jak_umowa_n
a_czas_nieokreslony.html
Pielęgniarki: chcemy mieć czas dla pacjentów
Walczmy o to, byśmy mogły poświęcać czas pacjentowi - apelowały pielęgniarki i
położne podczas obchodów swego święta w Warszawie. Uroczystość z okazji
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej zorganizował w poniedziałek
OZZPiP.
http://praca.wnp.pl/pielegniarki-chcemy-miec-czas-dlapacjentow,224837_1_0_0.html

KE podnosi prognozy PKB dla Polski
Wzrost polskiego PKB w 2014 r. wyniesie 3,2 proc., a w 2015 r. 3,4 proc. - szacuje
Komisja Europejska w swoich wiosennych prognozach gospodarczych. Z takim
wzrostem Polska znajduje się na trzeciej pozycji w UE, po Łotwie i Litwie.
http://finanse.wnp.pl/ke-podnosi-prognozy-pkb-dla-polski,224802_1_0_0.html
6 maja 2014 r.
Rząd oszczędza na najmłodszych
Do 2,3 mln - czyli o 200 tys. - zmalała liczba najmłodszych otrzymujących w 2013
r. zasiłki rodzinne, wynika z danych resortu pracy.
http://wyborcza.pl/1,91446,15906602,_Rzeczpospolita__Rzad_oszczedza_na_naj
mlodszych.html
Więcej rodzin zagrożonych ubóstwem,
Minimum egzystencji dla osób wychowujących dwoje lub troje dzieci nie uprawnia
ich do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.
Związki zawodowe chcą, aby rząd podwyższył kryteria dochodowe, na podstawie
których gminy wypłacają wsparcie z pomocy społecznej.
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/794653,pomoc-spoleczna-wiecej-rodzinzagrozonych-ubostwem.html
Szczyt węglowy W Katowicach
Na szczycie węglowym w Katowicach przy jednym stole spotkali się z premierem
Donaldem Tuskiem związkowcy i szefowie górniczych spółek. Przyjęto rozwiązania
mające pomóc górnictwu. Premier podkreślił, że trzeba promować i chronić polski
węgiel jako podstawę bezpieczeństwa energetycznego a powołany przez niego
zespół ma 30 dni na przygotowanie rekomendacji dla Kompanii Węglowej.
http://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1117440,Szczyt-weglowy-wKatowicach-Premier-przyjeto-rozwiazania-ratujace-gornictwo
Solidarność ruszy przed wyborami z kampanią społeczną
NSZZ Solidarność przeprowadzi kampanię przestrzegającą przed głosowaniem na
kandydujących do Parlamentu Europejskiego obecnych posłów i senatorów, którzy
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głosowali za rozwiązaniami skierowanymi, zdaniem związkowców, przeciwko
prawom pracowników i obywateli.
NSZZ Solidarność przeprowadzi kampanię przestrzegającą przed głosowaniem na
kandydujących do skierowanymi, zdaniem związkowców, przeciwko prawom
pracowników i obywateli.
http://praca.wnp.pl/solidarnosc-ruszy-przed-wyborami-z-kampaniaspoleczna,224855_1_0_0.html
Polska na ścieżce redukcji nadmiernego deficytu
Prognoza Komisji Europejskiej wskazuje, że Polska zdecydowanie znajduje się na
ścieżce redukcji nadmiernego deficytu - ocenił w poniedziałek minister finansów
Mateusz Szczurek, komentując wiosenną prognozę gospodarczą KE.
http://finanse.wnp.pl/szczurek-polska-na-sciezce-redukcji-nadmiernegodeficytu,224831_1_0_0.html
7 maja 2014 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podwyższenia wieku
uprawniającego do emerytury
6 i 7 maja 2014 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznawał
połączone wnioski Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, grupy posłów na Sejm
oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotyczące
podwyższenia wieku uprawniającego do emerytury. Przepisy podwyższające i
zrównujące wiek emerytalny kobiet i mężczyzn nie naruszają standardu
konstytucyjnego. Za niezgodne z konstytucją Trybunał uznał przepisy o emeryturze
częściowej, w zakresie, w jakim uzyskanie uprawnienia na warunkach w nich
przewidzianych nie jest ograniczone terminem i przez to nie jest zharmonizowane
ze zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/6841podwyzszenie-wieku-uprawniajacego-do-emerytury/
Wspólne stanowisko związkowe w sprawie minimum egzystencji
Trzy reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, NSZZ
"Solidarność" oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

przekazały pracodawcom oraz ministrowi pracy wspólne stanowisko w sprawie
progów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.
Proponują, by zostały one podwyższone do kwoty 619 zł dla osoby samotnej,
natomiast dla osoby gospodarujące w rodzinie do kwoty 525 zł. Minimum
egzystencji oblicza corocznie Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przekazując go
następnie ministrowi pracy i polityki społecznej.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5962:wspoln
e-stanowisko-zwizkowe-w-sprawie-minimum-egzystencji&catid=5:aktualnocifzz&Itemid=12
Stanowisko Rady OPZZ w sprawie dramatycznej sytuacji polskiego
górnictwa
W ocenie Rady odpowiedzią na rozwiązanie narastających problemów sektora
górniczego jest przede wszystkim opracowanie przez rząd nowej strategii dla polskiego
górnictwa, w tym jego ochrona poprzez skuteczne kontrolowanie importu węgla,
zmniejszenie fiskalizmu wobec górnictwa i prowadzenie dialogu ze związkami
zawodowymi.

http://www.opzz.org.pl/-/stanowisko-rady-opzz-w-sprawie-dramatycznej-sytuacjipolskiegogornictwa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D10
1_INSTANCE_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%2
6p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__colu
mn-2%26p_p_col_count%3D1
Nie będzie likwidacji świadczeń przedemerytalnych
Co jakiś czas w prasie, szczególnie w Gazecie Prawnej ukazują się wypowiedzi
eksperta Konfederacji Lewiatan, że pracodawcy z Lewiatana proponują likwidację
świadczeń przedemerytalnych ( ostatnia wypowiedź 13 marca w Gazecie
Prawnej). Po każdej tego typu wypowiedzi otrzymujemy lawinę zapytań z
dziesiątków zakładów pracy, czy pracownicy powinni uciekać na świadczenia.
http://www.opzz.org.pl/-/nie-bedzie-likwidacji-swiadczen-przedemerytalnych?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INSTAN
CE_bkcROi71l5ro%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mod
e%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CWYx9IfSGikM__column2%26p_p_col_count%3D1
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Młodzi są gotowi na daleko idące kompromisy, by znaleźć pracę. Jakie?
Z badań wynika, że zatrudnionych jest nieco ponad 70 proc. absolwentów i
studentów szkół wyższych. Sytuacja na rynku pracy powoduje, że młodzi ludzie,
poszukując zatrudnienia, są gotowi na daleko idące kompromisy.
http://www.pulshr.pl/rekrutacja/nl,19215.html
Eksport ma się coraz lepiej, prognozy coraz lepsze
W marcu wartość polskiego eksportu wyniosła 14,019 mld euro, czyli 9,8 proc.
więcej niż w lutym i jednocześnie o 9,7 proc. większy niż w marcu 2013 r. Liczony
w złotych eksport wyniósł 58,889 mld tj. o 10,3 proc. więcej niż w lutym i
równocześnie o 10,8 proc. więcej niż przed dwunastoma miesiącami - wynika z
najnowszych szacunków Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.
http://finanse.wnp.pl/eksport-ma-sie-coraz-lepiej-prognozy-coraz-bardzodobre,224932_1_0_0.html
Grupa PKP SA zaczyna zbierać owoce restrukturyzacji
W ub. roku kilka spółek z grupy PKP SA zanotowało rekordowe wyniki finansowe.
Jest to skutek realizowanej przez nie od 2012 roku restrukturyzacji organizacyjnej,
pracowniczej, ale także rozszerzenia oferty produktów, usług i technologii - mówi
Jakub Karnowski, prezes zarządu PKP SA.
http://logistyka.wnp.pl/grupa-pkp-sa-zaczyna-zbierac-owocerestrukturyzacji,224994_1_0_0.html
Bezrobocie w Unii Europejskiej bez większych zmian
Eurostat podaje, że od grudnia do marca w strefie euro pozostawało bez pracy
11,8 procent, a w całej Wspólnocie - 10,5 procent pracowników.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/zagranica/item/8458bezrobocie-w-unii-europejskiej-bez-wiekszych-zmian
20 proc. przedsiębiorców planuje zwiększenie zatrudnienia
20 proc. przedsiębiorców zatrudniających pracowników w II połowie 2013 roku,
planuje dalsze zwiększenie zatrudnienia w pierwszej połowie tego roku - wynika z
badania ankietowego koniunktury małych i średnich firm przeprowadzonego na
przełomie stycznia i lutego przez Ministerstwo Gospodarki.

http://finanse.wnp.pl/20-proc-przedsiebiorcow-planuje-zwiekszeniezatrudnienia,225016_1_0_0.html
VI Europejski Kongres Gospodarczego
W Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy. Tematem
przewodnim tego trzydniowego spotkania jest energetyka i bezpieczeństwo
energetyczne oraz umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a USA. Goście
zgromadzeni w Katowicach będą też rozmawiać m.in. o rozwoju samorządów,
przemyśle, rynku zdrowia i bankowym.
http://tvn24bis.pl/informacje,187/europejski-kongres-gospodarczy-o-energetyce-ibezpieczenstwie-energetycznym,425735.html
8 maja 2014 r.
Termin górniczej manifestacji w Warszawie przesunięty, ale..
Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy górniczych central związkowych
zdecydował o przesunięciu terminu manifestacji w Warszawie na 16 czerwca.
Związkowcy oczekują, że do tego czasu premier Donald Tusk podejmie wiążące
decyzje w sprawach omawianych podczas tzw. szczytu węglowego w Katowicach.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/8477-termingorniczej-manifestacji-w-warszawie-przesuniety-ale
MSP: nie ma planów nowych inwestycji w energię węglową
Rząd nie planuje dużych nowych inwestycji w obszarze energetyki opartej na
węglu - poinformował w środę w Katowicach dziennikarzy minister skarbu
Włodzimierz Karpiński.
"Solidarność energetyczna, o której mówił premier, jest już realizowana. Nie chodzi
tu o żadne nowe rzeczy. Prowadzimy inwestycje, a żadnych nowych, dużych
elektrowni węglowych nie planujemy" - powiedział.
http://energetyka.wnp.pl/msp-nie-ma-planow-nowych-inwestycji-w-energieweglowa,225061_1_0_0.html
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Konfederacja Lewiatan - Czarna Lista Barier dla rozwoju przedsiębiorczości
2014
W ubiegłym roku doczekaliśmy się kilku korzystnych zmian dla przedsiębiorców,
m.in. wydłużono okres rozliczeniowy czasu pracy i wprowadzono ruchomy czas
pracy w porozumieniu z pracownikami, poszerzono również możliwości
świadczenia usług zagranicznym przedsiębiorstwom w dni świąteczne. Niemniej
jednak w wielu obszarach, np. zamówieniach publicznych, czy energetyce liczba
barier wcale się nie zmniejszyła - wynika z jedenastej „Czarnej Listy Barier"
przygotowanej przez Konfederację Lewiatan.
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/_files/2014_05/clb2014_2_
.pdf
Kompania Węglowa otrzyma pomoc
Rozważane jest przedłużenie terminu spłaty zadłużenia Kompanii Węglowej wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - poinformował w piątek na konferencji
prasowej premier Donald Tusk. Kompania Węglowa traci płynność, jednym
z priorytetów spółki jest odzyskanie płynności i restrukturyzacja zadłużenia poinformował wczoraj Mirosław Taras, nowy prezes spółki.
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/kompania-weglowa-otrzyma-pomocpriorytetem-odzyskanie,2014000,4199
Rada Ministrów przyjęła (z poprawkami) Projekt ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020
Głównym celem projektu ustawy jest stworzenie ram prawnych, które będą
podstawą dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów
dotyczących polityki spójności w nowej unijnej perspektywie finansowej w latach
2014-2020.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zasadachrealizacji-programow-w-zakresie-polityki.html
Hutnictwo wciąż bez wsparcia rządu
Import stali, niewykorzystane moce produkcyjne i wysokie koszty energii - to
problemy, z którymi w dalszym ciągu boryka się hutnictwo. - Jeżeli rząd nie
wypracuje koncepcji ochrony tej branży, koncerny zagrożą wyprowadzeniem

produkcji - podkreślają związkowcy.Firmy mają problem z pozyskiwaniem
zamówień, mimo że globalna produkcja stali rośnie z roku na rok. Rekordzistą pod
tym względem są Chiny, których udział w światowej produkcji osiągnął już 50 proc.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/8443-hutnictwowciaz-bez-wsparcia-rzadu
PKP Cargo musiał w I kw. zdywersyfikować portfel zamówień
Wyniki pierwszego kwartału potwierdziły oczekiwania zarządu PKP Cargo, bowiem
spółka zwiększyła zrealizowaną pracę przewozową o 5 proc. w porównaniu do
2013 roku i o blisko 2 proc. pod względem masy przewiezionych towarów.
http://logistyka.wnp.pl/pkp-cargo-musial-w-i-kw-zdywersyfikowac-portfelzamowien,225097_1_0_0.html
Grupa PKP w latach 2014-15 wyda na inwestycje 22 mld zł
W latach 2014-15 grupa PKP wyda na inwestycje 22 mld zł - prawie dwa razy tyle,
ile w minionych dwóch latach. W sumie w ciągu tych czterech lat grupa
zainwestuje ok. 10 proc. więcej, niż w całej poprzedzającej ten okres dekadzie wynika z danych PKP.
http://logistyka.wnp.pl/grupa-pkp-w-latach-2014-15-wyda-na-inwestycje-22-mldzl,225124_1_0_0.html
Praca kosztuje za dużo
W odczuciu przedsiębiorców koszty pracy są największą barierą w rozwoju
działalności.
http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/295866,1107118-Praca-kosztuje-za-duzo.html
9 maja 2014 r.
Emerytury częściowe: Rząd ma 6 lat na przygotowanie nowych rozwiązań dla
kobiet
Rząd musi zmienić zasady ubiegania się o emerytury częściowe. Aktualnie
obowiązujące zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn dyskryminuje
tych ostatnich.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/795591,emeryturyczesciowe-rzad-ma-6-lat-na-przygotowanie-nowych-rozwiazan-dla-kobiet.html
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Lewiatan przeciwny minimalnej płacy w umowach o dzieło i zlecenia
W przypadku umów o dzieło i umów zlecenia wprowadzenie ustawowej stawki
minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest możliwe. Konfederacja Lewiatan jest
przeciwna jakimkolwiek ograniczeniom w kształtowaniu umów cywilnoprawnych.
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2014/1/lewiatan_przeciwny_minim
alnej_placy_w_umowach_o_dzielo_i_zlecenia

12 maja 2014 r.

Rynek pracy kluczem do odwrócenia migracyjnego trendu
Emigracja z polski po 2004 roku wpłynęła na znaczącą redukcję bezrobocia oraz
zasiliła polską gospodarkę pokaźną sumą transferów pieniężnych z zagranicy.
Jeśli jednak nie zacznie przeważać nad nią imigracja, w dłuższej perspektywie
czasu będziemy się zmagać z coraz większymi problemami dotyczącymi choćby
utrzymania systemu opieki społecznej.
http://www.wnp.pl/wiadomosci/225297.html

http://praca.interia.pl/news-bez-obowiazku-pracy-nawypowiedzeniu,nId,1423915?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campa
ign=chrome

11maja 2014 r.
Debata Trójstronna w TVP info nt. sytuacji w polskim górnictwie, w tym
szczególnie problemów Kompanii Węglowej.
Przedstawiciele związków zawodowych zapowiedzieli, że jeżeli 16 maja nie dojdzie
do porozumienia z rządem, to w nieodległym czasie nastąpi eskalacja górniczych
protestów.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5967:fzz-wdebacie-trojstronnej-w-tvp-info&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12
PARP: Przedsiębiorcy coraz częściej szukają alternatywnych form
finansowania
Jak mówił w Katowicach w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014
Michał Bańka, dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu w
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, polscy mali przedsiębiorcy coraz
częściej szukają i znajdują alternatywne dla kredytu bankowego formy
finansowania rozwoju swoich firm.
http://finanse.wnp.pl/parp-przedsiebiorcy-coraz-czesciej-szukaja-alternatywnychform-finansowania,225333_1_0_0.html

Bez obowiązku pracy na wypowiedzeniu
Firmy i związki zawodowe są gotowe negocjować zasady zwalniania pracowników
z konieczności świadczenia zadań w okresie wymówienia. Wprowadzenie takich
regulacji do kodeksu pracy jest prawdopodobne, bo chęć ich negocjacji wyrażają
partnerzy społeczni.

KUKE: w kwietniu br. zbankrutowało 70 firm
W kwietniu w Polsce upadłość ogłosiło 70 przedsiębiorstw. To o 11,1 proc. więcej
niż w marcu - poinformowała w poniedziałek Korporacja Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych. Szacuje ona, że w 2014 r. zbankrutować może ok. 787 firm, czyli o
11,2 proc. mniej niż w ub.r.
http://finanse.wnp.pl/kuke-w-kwietniu-br-zbankrutowalo-70firm,225428_1_0_0.html
Ponad 200 pracowników chce dobrowolnie odejść z PPL
Ponad 200 pracowników Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL),
które zarządza warszawskim Lotniskiem Chopina, złożyło wnioski w ramach
programu dobrowolnych odejść - poinformował rzecznik portu Przemysław
Przybylski. Wnioski można składać do 10 czerwca.
http://logistyka.wnp.pl/ponad-200-pracownikow-chce-dobrowolnie-odejsc-zppl,225293_1_0_0.html
Wynagrodzenie w I kw. 2014 r. wzrosło o 4,2 proc.
Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2014 roku wyniosło 3 tys. 895,31 zł, co
oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 4,2 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd
Statystyczny.
http://praca.wnp.pl/wynagrodzenie-w-i-kw-2014-r-wzroslo-o-4-2proc,225425_1_0_0.html
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13 maja 2014 r.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianieustawy-o-rencie-socjalnej-i-ustawy-o-swiadczeniach.html

Najbiedniejsi emeryci dostaną podwyżki. Minister pracy chce przekonać
premiera
Najbiedniejsi emeryci mocno trzymają kciuki za Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Szef resortu pracy zapewnił nas, że będzie przekonywał premiera do zmiany
zasad waloryzacji. Jeśli mu się uda, to najbiedniejsi seniorzy nie będą otrzymywać
marnych kilkunastu złotych podwyżki, a co najmniej kilkadziesiąt!
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/najbiedniejsi-emeryci-dostana-podwyzki-ministerpracy-chce-przekonac-premiera_398728.html
Jak pracodawcy ze związkowcami
Najpóźniej w przyszłym tygodniu organizacje pracodawców przedstawią związkom
swoje propozycje zmian w Komisji Trójstronnej.
Partnerzy społeczni chcą, by ich porozumienie dotyczące sposobu prowadzenia
dialogu społecznego zostało przedstawione ministrowi pracy do końca czerwca.
http://www.rp.pl/artykul/10,1109840-Jak-pracodawcy-ze-zwiazkowcami.html
Kosiniak-Kamysz: czekam na propozycje ws. dialogu społecznego
Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział we wtorek, że czeka na
wypracowane przez związki zawodowe i pracodawców wspólne propozycje dot.
nowych rozwiązań dialogu społecznego. Pracodawcy w najbliższych dniach
przekażą związkom swoją propozycję rozwiązań.
http://www.wnp.pl/wiadomosci/225545.html
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.
Głównym celem zmian wprowadzonych do ustawy jest wykonanie wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r. TK zakwestionował uzależnienie
przyznania i wypłacania renty socjalnej od wymogu przebywania w Polsce. W
dotychczasowej praktyce osoba opuszczająca Polskę, bez względu na cel
wyjazdu, traciła uprawnienie do renty socjalnej.

Protest w Telewizji
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. informuje, iż w związku z
przeniesieniem czterech grup zawodowych (dziennikarzy, montażystów,
charakteryzatorów i grafików komputerowych) do firmy Leasing Team postanowiła
przeprowadzić akcje protestacyjne.
http://www.tygodniksolidarnosc.com/pl/3976/56/c/protest-w-telewizji.html
Polacy wśród najtańszych pracowników w Unii Europejskiej
Średnia godzinowa stawka brutto wynosi w Polsce 31 zł i jest jedną z najniższych
w Unii Europejskiej. Tańsi są tylko Łotysze, Litwini, Rumuni i Bułgarzy. Z kolei
pracodawcy w Szwecji, Belgii i Danii wydają na jednego pracownika 5-6 razy
więcej niż u nas.
http://www.biztok.pl/gospodarka/polacy-wsrod-najtanszych-pracownikow-w-uniieuropejskiej_a16235
W dniu 13 maja 2014 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował list do
Premiera Rządu w sprawie podjęcia działań w celu zagwarantowania w 2015
r. podwyżek dla nauczycieli.
Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w
2015 r., powrót do regulacji wynagrodzeń nauczycieli w styczniu, a nie we
wrześniu i wprowadzenie mechanizmu corocznego waloryzowania stawek
wynagrodzenia zasadniczego przynajmniej o stopień planowanej inflacji.
http://praca.wnp.pl/znp-napisal-do-premiera-w-sprawie-podwyżek-w-2015r,225544_1_0_0.html
14 maja 2014 r.
Eksperci MOP w Polsce
W dniach 14- 16 maja eksperci MOP odbędą spotkania z polską stroną rządową
oraz z partnerami społecznymi. Mają pomóc wdrożyć zalecenie MOP dotyczące
zrzeszania się w związki zawodowe osób samozatrudnionych i pracujących na
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umowach cywilno-prawnych.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/8494-eksperci-mopw-polsce
15 maja 2014 r.

Spotkanie Premiera z górnikami
Perspektywy poprawy sytuacji Kompanii Węglowej, m.in. pomysł odroczenia
płatności składek do ZUS oraz stan polskiego górnictwa mają być tematem
piątkowego spotkania premiera Donalda Tuska z przedstawicielami górniczych
związków zawodowych w Warszawie.
http://www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1126027,Tusk-spotka-sie-z-gornikamiUda-sie-uratowac-Kompanie-Weglowa

Ustawa antykryzysowa chroni etaty w małych firmach. Więksi przedsiębiorcy
mają problemy
Dzięki nowej ustawie antykryzysowej osoby ze 113 zakładów uniknęły zwolnień.
Problemy z jej stosowaniem mają jednak duże podmioty
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/796899,ustawa-antykryzysowa-chroni-etatyw-malych-firmach.html
Kosiniak-Kamysz ponowi zaproszenie dla związków
Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w czwartek, że ponowi
zaproszenie dla związków zawodowych do rozmów w Komisji Trójstronnej o
minimum egzystencji i podwyższeniu progów dochodowych uprawniających do
świadczeń socjalnych.
http://biznes.onet.pl/praca/kosiniak-kamysz-ponowi-zaproszenie-dlazwiazkow,18493,5637333,5451429,463,1,news-detal
16 maja 2014 r.
IV Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres Forum Związków Zawodowych
W dniach 13-15 maja br. w Falentach k. Warszawy odbył się IV SprawozdawczoWyborczy Kongres Forum Związków Zawodowych. Delegaci zaakceptowali
sprawozdanie z działalności FZZ, które było podsumowaniem czteroletniej
działalności Centrali. W toku szerokiej dyskusji przyjęto Program działania na nową
kadencję oraz dokonano wyboru Władz FZZ na lata 2014-2018.
http://zzprckwb.org.pl/news/621
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