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16 czerwca 2015 r.
104 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy
W dniach 1 – 13 czerwca br. odbywała się w Genewie 104 sesja Międzynarodowej
Konferencji Pracy. Uczestniczyła w niej trójstronna delegacja polska (rządpracodawcy-pracownicy).
Tematem przewodnim Konferencji było „Budowanie przyszłości z godną pracą”.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,535,104-sesja-miedzynarodowej-konferencjipracy.html

Związkowcy zapowiadają na koniec czerwca strajk w Przewozach
Regionalnych
Po północy z 28 na 29 czerwca rozpocznie się bezterminowy strajk w spółce
Przewozy Regionalne - zapowiedział w poniedziałek na konferencji prasowej
przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych Leszek Miętek.
Związki żądają zawarcia paktu gwarancji pracowniczych dla pracowników spółki
Przewozy Regionalne na okres 5 lat.
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/zwiazkowcy-zapowiadaja-na-koniec-czerwcastrajk-w-przewozach,2131832,4199

Lewiatan opracował „Czarną Listę Barier w ochronie zdrowia”
Wprowadzenie realnego koszyka świadczeń gwarantowanych, dopłat i
dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, opracowanie jasnych kryteriów
kontraktowania gwarantujących jak najwyższą jakość obsługi pacjenta, włączenie
do systemu opieki farmaceutycznej oraz stworzenie nowej polityki lekowej państwa
- proponuje Konfederacja Lewiatan w „Czarnej Liście Barier w ochronie zdrowia".
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2015/1/lewiatan_opracowal_czarna_liste_barier_
w_ochronie_zdrowia

17 czerwca 2015 r.

OPZZ interweniuje u Ministra Finansów w sprawie wynagrodzeń
pracowników sfery budżetowej
Prezydium OPZZ zdecydowało o potrzebie zwrócenia się do Ministra Finansów w
wnioskiem o wyjaśnienie powodów, dla których rząd podjął ustalił, by
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w
2016 r. w ujęciu nominalnym był ustanowiony na poziomie 100,0% a na
wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej zostało przeznaczone dodatkowe 2
mld zł.
http://www.opzz.org.pl/-/opzz-interweniuje-u-ministra-finansow-w-sprawie-wynagrodzenpracownikow-sfery-budzetowej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.opzz.org.pl%2Fstronatestowa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_h503ckduSsfJ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_st
ate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_sPg4romIcE
zh__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5

Protest nauczycieli od września
Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę ws. wszczęcia sporu zbiorowego od 1
września br. – poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji
prasowej 17 czerwca. - Dajemy rządowi dwa miesiące na spełnienie naszych
żądań. Jeśli rząd nie podejmie rozmów do 24 sierpnia, od 1 września wejdziemy w
spór zbiorowy. Oczekujemy konkretów, nie obietnic. A konkrety są zapisywane w
budżecie.
http://www.znp.edu.pl/element/2381/Protest_nauczycieli_od_wrzesnia

Warsztaty dla członków i zastępców centralnych i regionalnych komitetów
monitorujących
W dniach 16/17 czerwca 2015 r. w Warszawie odbywa się spotkanie informacyjnowarsztatowe dla reprezentantów partnerów społecznych w komitetach
monitorujących programy operacyjne 2014-2020. Wydarzeniem towarzyszącym
spotkaniu była konferencja podsumowująca projekt „Przygotowanie przez
partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6507:warsztaty-dlaczonkow-i-zastpcow-centralnych-i-regionalnych-komitetowmonitorujcych&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12
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UE wprowadzi nowe przepisy dot. emisji zanieczyszczeń
W instytucjach unijnych trwają prace nad dyrektywą o Krajowych Pułapach Emisji
(National Emission Ceilings). Dyrektywa ta jest dokumentem, który ma szansę
zobowiązać wszystkie kraje UE do nie przekraczania określonych poziomów
zanieczyszczeń powietrza oraz może przyczynić się do zmniejszenia
występowania tzw. zanieczyszczeń transgranicznych.
http://energetyka.wnp.pl/ue-wprowadzi-nowe-przepisy-dot-emisjizanieczyszczen,252289_1_0_0.html

18 czerwca 2015 r.
Związki zbulwersowane. Chcą odwołania nowego ministra
Wypowiedź nowego ministra na temat strajków zbulwersowała związki zawodowe.
Związkowcy żądają natychmiastowej dymisji Zembali i jednoznacznego odcięcia
się od tej wypowiedzi.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/solidarnosc-chce-odwolania-nowego-ministrazdrowia-za-wypowiedz-w-mediach,26868.html

Wiceszef MPiPS: obecne tempo podnoszenia wieku emerytalnego optymalne
Długookresowa równowaga I filara FUS – czy potrzebne jest szybsze podnoszenie
wieku emerytalnego i zmiana sposobu waloryzacji? - debata zorganizowana przez
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w ramach projektu pn. „Utworzenie
Centrum Badań i Analiz”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.5.2.
http://praca.wnp.pl/wiceszef-mpips-obecne-tempo-podnoszenia-wieku-emerytalnegooptymalne,252426_1_0_0.html

19 czerwca 2015 r.
Przewozy Regionalne chcą sądowego zakazu strajku związkowców
Zarząd Przewozów Regionalnych złożył do sądu wniosek o wydanie postanowienia
zakazującego przeprowadzenia strajku zapowiadanego przez związki zawodowe
na 29 czerwca - poinformowała w czwartek rzeczniczka spółki Joanna Bator.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przewozy-regionalne-chca-sadowego-zakazustrajku-zwiazkowcow

MS w przyszłym tygodniu przedstawi związkom nowe propozycje płacowe
Minister sprawiedliwości Borys Budka w przyszłym tygodniu ma się spotykać ze
związkami zawodowymi działającymi w wymiarze sprawiedliwości i z samorządami
prawniczymi. "Mam nadzieję, że będę mógł im zaproponować coś, na co czekają" powiedział w czwartek.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ms-w-przyszlym-tygodniu-przedstawizwiazkom-nowe-propozycje-placowe

Polska bez nadzoru: Komisja Europejska oficjalnie zniosła procedurę
nadmiernego deficytu
Ministrowie finansów państw UE podjęli w piątek w Luksemburgu decyzję o zdjęciu
z Polski procedury nadmiernego deficytu - poinformowało PAP źródło unijne. Nasz
kraj był nią objęty od 2009 roku.
http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1463870,Polska-bez-nadzoru-KomisjaEuropejska-oficjalnie-zniosla-procedure-nadmiernego-deficytu

20 czerwca 2015 r.
Debata Trójstronna w TVP info 20.06.2015 r. poświęcona wyrokowi Trybunału
Konstytucyjnego w sprawie prawa do tworzenia i przynależności do
organizacji związkowych
2 czerwca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ograniczenie możliwości
przystąpienia do związków zawodowych tylko dla osób zatrudnionych na etat jest
sprzeczne z ustawą zasadniczą. Tym samym dał prawo zrzeszania się osobom
samo zatrudnionym i pracującym na tzw. umowy czasowe.
W Debacie uczestniczyli przedstawiciele: MPiPS - Janusz Sejmej, Andrzej
Radzikowski - OPZZ, Monika Gładoch - Pracodawcy RP, Witold Michałek – BCC,
Anna Grabowska - FZZ.
http://www.tvp.info/14661365/debata-trojstronna

21 czerwca 2015 r.
Będą podwyżki dla pielęgniarek i położnych w całym kraju
Pielęgniarki strajkujące w szpitalu powiatowym w Wyszkowie ogłosiły w niedzielę
nad ranem, że osiągnięto kompromis z dyrekcją placówki. Uczestniczący w
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rozmowach minister zdrowia Marian Zembala zapowiedział podwyżki dla
pielęgniarek i położnych w całym kraju.
http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/marian-zembala-beda-podwyzki-dla-pielegniarek-ipoloznych-w-calym-kraju,26894.html

22 czerwca 2015 r.
PSL złożyło projekt umożliwiający przejście na emeryturę po 40 latach pracy
Klub PSL złożył w Sejmie projekt ustawy umożliwiający przejście na emeryturę po
40 latach stażu pracy - poinformował w poniedziałek minister pracy Władysław
Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, projekt dotyczy ubezpieczonych w ZUS i KRUS.
http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/psl-zlozylo-projekt-umozliwiajacy-przejscie-naemeryture-po-40-latach-pracy/qb5kse

Posiedzenie ZP ds. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych
W dniu 22 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego TK ds.
rozwoju dialogu społecznego nt. dialogu społecznego w Polsce.
W spotkaniu uczestniczyli statutowi członkowie Zespołu reprezentujący strony:
pracodawców i rządową. W posiedzeniu udział wzięli także przedstawiciele trzech
biur wojewódzkich komisji dialogu społecznego
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,538,posiedzenie-zespolu-problemowego-tk-dsrozwoju-dialogu-spolecznego.html

Orlen wyjaśnia wątpliwości związkowców w sprawie BHP
W obszernym piśmie skierowanym do przewodniczących trzech największych
central związkowych działających w PKN Orlen, Anna LewandowskaRomanowska, dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi w płockim
koncernie, odniosła się do uwag strony społecznej dotyczących treści i trybu
wprowadzenia zarządzenia spółki związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy.
http://nafta.wnp.pl/orlen-wyjasnia-watpliwosci-zwiazkowcow-w-sprawiebhp,252551_1_0_0.html

Zarząd Cargo prowadzi do upadku spółki. List otwarty kolejarskiej
"Solidarności"

Kolejarska "Solidarność" zwróciła się w liście otwartym do premier Kopacz, o
podjęcie działań dotyczących spółki PKP CARGO S.A., ponieważ obecny sposób
zarządzania firmą prowadzi do upadku Cargo. Zdaniem związkowców spowoduje
to masowe zwolnienia pracowników, co grozi "niekontrolowanym wybuchem
społecznego niezadowolenia".
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/11079-zarzad-cargoprowadzi-do-upadku-spolki

Premier Ewa Kopacz spotkała się z rolnikami
Szefowa rządu rozmawiała w poniedziałek z przedstawicielami NSZZ Rolników
Indywidualnych „Solidarność” m.in. na temat ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego.
Rada Ministrów przedstawiła stanowisko wobec poselskiego ustawy o
kształtowaniu ustroju rolnego 9 czerwca 2015 r.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-ewa-kopacz-spotkala-sie-zrolnikami.html

23 czerwca 2015 r.
Rządowy projekt. Nawet 400 zł jednorazowego dodatku
Jednorazowe dodatki emerytalne, o których myśli rząd, to w praktyce korekta
waloryzacji mieszanej, którą mieliśmy w tym roku. Kwota dodatku będzie zależała
od wysokości emerytury bądź renty. Do wypłaty może dojść jeszcze przed
wyborami.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/878885,400-zl-zapomogi-dlabiednego-emeryta-jeszcze-przed-wyborami.html

Posiedzenie ZP ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw
Społeczno-Gospodarczych
W dniu 23 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń
społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Główny
temat spotkania dotyczył ustalenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i
rent z FUS w 2016 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,537,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsubezpieczen-spolecznych-trojstronnej-komisji-do-spraw-spoleczno-gospodarczych.html
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Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pracy na morzu, przedłożony przez
ministra infrastruktury i rozwoju
Przepisy projektowanej ustawy implementują do polskiego prawa Konwencję o
pracy na morzu (MLC), która weszła w życie w dniu 20 sierpnia 2013 r. Konwencja
MLC wprowadza minimalne, międzynarodowo ujednolicone standardy pracy i życia
marynarzy na statkach morskich, zapewniające ochronę warunków pracy oraz
przestrzeganie praw człowieka i obywatela.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-pracy-namorzu.html

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych
Najważniejsze zmiany dotyczą dwóch ustaw: o pomocy osobom uprawionym do
alimentów i o świadczeniach rodzinnych. Ich celem jest uproszczenie i
zmniejszenie procedur administracyjnych związanych ze stosowaniem tych ustaw,
bardziej racjonalne funkcjonowanie organów działających na ich podstawie oraz
efektywniejsze odzyskiwanie przez budżet państwa od dłużników alimentacyjnych
należności Skarbu Państwa powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-opomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow-0.html

Posiedzenie Grupy roboczej ds. edukacji zawodowej
Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalności Grupy
Roboczej ds. Edukacji Zawodowej a także omówienie planu dalszej pracy w celu
rozwiązywania problemów braku wykwalifikowanych kadr dla przemysłu mody i
innowacyjnych tekstyliów. Podstawą dyskusji były prezentacje Prezesa W.
Słabego, przedstawicieli PARP a także informacje Zespołu Eksperckiego i
przedstawicieli resortów.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,540,spotkanie-grupy-roboczej-ds-edukacjizawodowej-zespolu-trojstronnego-ds-przemyslu-lekkiego.html

Przewozy Regionalne szykują strajk. "Albo centralizacja, albo upadek"
Pracownicy wielkopolskiego oddziału Przewozów Regionalnych szykują się do
poniedziałkowego strajku. Jeśli w ciągu najbliższych pięciu dni nie zapadną
konkretne decyzje dotyczące przyszłości i centralizacji spółki kolejowej, żaden
pociąg spółki nie wyjedzie na tory.
http://manager.money.pl/news/artykul/przewozy-regionalne-szykuja-strajkalbo,145,0,1837201.html

Norwegia wprowadza wyższą płacę minimalną i zamyka rynek dla polskich
przewoźników
74,96 zł za godzinę. Tyle, biorąc pod uwagę wczorajszy kurs korony, ma wynieść
płaca minimalna dla zawodowych kierowców w Norwegii. Wchodzące 1 lipca
przepisy mają też obowiązywać kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony oraz
autobusów.
http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/878823,norwegia-wprowadza-wyzszaplace-minimalna-i-zamyka-rynek-dla-polskich-przewoznikow.html

Apel do samorządów o stosowanie klauzul społecznych
W związku z regulacjami wprowadzonymi przez nowelizację ustawy Prawo
zamówień publicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, OPZZ i
Konfederacja Lewiatan, apelują do organów administracji samorządowej o
stosowanie klauzul społecznych w przetargach publicznych oraz o odejście od
kryterium najniższej ceny w wyborze najkorzystniejszej oferty.
http://www.opzz.org.pl/documents/1137285/0/OPZZ_Lewitan_MPiPS_Apel+do+samorz%C
4%85d%C3%B3w_zam%C3%B3wienia.pdf

24 czerwca 2015 r.
GUS: Najnowsze dane o bezrobociu. Kolejny poziom pokonany
Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec maja br. 10,8% wobec
11,2% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W maju 2014
r. stopa ta wyniosła 12,5%.
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/gus-najnowsze-dane-o-bezrobociu-kolejny-poziompokonany/6wlvrs
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Postulaty nie zostały zrealizowane. Strażacy rozszerzają protest.
- Nie ma postępu, a nasze postulaty nie zostały zrealizowane - informuje Robert
Osmycki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność" Dlatego od 29 czerwca wszystkie jednostki organizacyjne w kraju oraz pojazdy
Straży Pożarnej zostaną oflagowane, a na budynkach należących do SP zostaną
wywieszone banery z informacjami o akcji protestacyjnej.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/11096-postulaty-niezostaly-zrealizowane-protest

25 czerwca 2015 r.
Posłowie przyjęli ustawę o Radzie Dialogu Społecznego
Sejm uchwalił w czwartek ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, która zastąpi
obecną Komisję Trójstronną - rządu, pracodawców i pracowników.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/poslowie-przyjeli-ustawe-o-radzie-dialoguspolecznego

26 czerwca 2015 r.
Posiedzenie plenarne Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych
Dyskutowano o waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2016 r., minimalnym
wynagrodzeniu za pracę w 2016 r. oraz założeniach projektu budżetu państwa na
rok 2016, w tym kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na
rok 2016 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,541,trojstronna-komisja-o-waloryzacji-emerytur-irent-z-fus-w-2016-r-minimalnym-wynagrodzeniu-za-prace-w-2016-r-oraz-zalozeniachpro.html

29 czerwca 2015 r.
Dziś w Warszawie protest służb mundurowych. Będą utrudnienia w ruchu
Żądają podwyżek pensji, modernizacji służb mundurowych czy zmian w prawie
dotyczących wypłat wynagrodzeń za nadgodziny. Setki policjantów, strażaków i
strażników więziennych przejdą dziś ulicami Warszawy. To spowoduje spore
utrudnienia w centrum stolicy.

Manifestację organizuje Międzywojewódzki Komitet Protestacyjny Federacji
Związków Zawodowych Służb Mundurowych.
http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/dzis-w-warszawie-protest-sluzb-mundurowych-bedautrudnienia-w-ruchu/gj7r0m

Nie będzie strajku w Przewozach Regionalnych
Związki zawodowe działające w Przewozach Regionalnych zawarły porozumienie z
władzami firmy w sprawie wdrażania planu restrukturyzacji spółki, co oznacza, że
zapowiedziany na poniedziałek ogólnopolski strajk został odwołany.
Porozumienie gwarantuje niezwłoczne zawarcie Paktu Gwarancji Pracowniczych
dla pracowników PR, gdy tylko Komisja Europejska zaakceptuje projekt
restrukturyzacji spółki.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nie-bedzie-strajku-w-przewozach-regionalnych1

Blisko 900 osób zrezygnuje z pracy w PKP Cargo w programie dobrowolnych
odejść
874 pracowników PKP Cargo, którzy uzyskali zgodę na przystąpienie do programu
dobrowolnych odejść, przestanie być zatrudnionych od 1 lipca br. - poinformowała
w piątek spółka w komunikacie. Wnioski o przystąpienie do programu złożyło 1193
pracowników.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/blisko-900-osob-zrezygnuje-z-pracy-w-pkpcargo-w-programie-dobrowolnych-odejsc

Spotkanie premier Kopacz i przedstawicieli górniczych central związkowych
Rządowy Program dla Śląska oraz realizacja procesu restrukturyzacji górnictwa
były tematami spotkania premier Ewy Kopacz z przedstawicielami górniczych
central związkowych, które odbyło się 29 czerwca w Katowicach.
W pierwszej części rozmów przedstawiciele delegacji rządowej zaprezentowali
tezy tzw. Programu dla Śląska, który ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów 30
czerwca podczas wyjazdowego posiedzenia w Katowicach.
Drugim tematem rozmów strony rządowej i delegacji górniczych central
związkowych była kwestia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, ze
szczególnym uwzględnieniem procesu tworzenia nowej Kompanii Węglowej.
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http://www.solidarnosckatowice.pl/plPL/spotkanie_premier_kopacz_i_przedstawicieli_gorniczych_central_zwiazkowych.html

30 czerwca 2015 r.
Dokument „Śląsk 2.0 – Program wsparcia przemysłu województwa śląskiego
i małopolski zachodniej”
Rada Ministrów przyjęła dokument „Śląsk 2.0 – Program wsparcia przemysłu
województwa śląskiego i małopolski zachodniej”, przedłożony przez sekretarza
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewodniczącego
międzyresortowego zespołu ds. wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska.
Celem nadrzędnym programu jest dalsze wzmocnienie kluczowej roli Śląska i
Małopolski Zachodniej jako siły napędowej polskiego przemysłu przez
dostosowanie gospodarki regionu do wyzwań związanych z procesami globalizacji.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/dokument-slask-20-programwsparcia-przemyslu-wojewodztwa-slaskiego-i.html

Sprawozdanie z działalności pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego za okres: od 18 listopada 2014 r. do 8 maja
2015 r.
Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z działalności pełnomocnika rządu do
spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego za okres: od 18 listopada 2014
r. do 8 maja 2015 r., przedłożone przez ministra skarbu państwa.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/sprawozdanie-z-dzialalnoscipelnomocnika-rzadu-do-spraw-restrukturyzacji.html
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