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http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pg-wylaczenie-sluzby-cywilnej-z-ukladowpracy-jest-niekonstytucyjne

1 lipca 2015 r.

Obradowała Rada Rynku Pracy
W dniu 2 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy. Przedstawiono
projekt programu Rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia do 2018 roku oraz
informację dotyczącą efektywności działań aktywizujących realizowanych przez
powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Poczta Polska oficjalnie operatorem wyznaczonym do 2025 r.
Decyzją prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Poczta Polska została
oficjalnie pocztowym operatorem wyznaczonym na lata 2016-2025 - poinformował
we wtorek UKE. Wybór ten był formalnością, ponieważ jedyny konkurent Poczty PGP - odpadł z konkursu 20 maja.
http://logistyka.wnp.pl/poczta-polska-oficjalnie-operatorem-wyznaczonym-do-2025r,253164_1_0_0.html

Szkolenie dla przedstawicieli urzędów marszałkowskich „Społeczna
odpowiedzialność biznesu i administracji publicznej – perspektywa
regionalna”
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem
Gospodarki, wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie pojawić się mogą w toku
realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020, a także w kontekście wdrażania zasad CSR, zorganizowało
szkolenie dla przedstawicieli urzędów marszałkowskich pt. „Społeczna
odpowiedzialność biznesu i administracji publicznej – perspektywa regionalna”.
Szkolenie odbyło się w dniach 25-26 czerwca 2015 r.
http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,542,szkolenie-dla-przedstawicieli-urzedowmarszalkowskich-spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-i-administracji-publicznejperspektywa-.html

2 lipca 2015 r.
Prokuratura Generalna: Wyłączenie służby cywilnej z układów pracy jest
niekonstytucyjne
Przepis niedający członkom korpusu służby cywilnej prawa do zawarcia układu
zbiorowego pracy jest niezgodny z konstytucją - oceniła Prokuratura Generalna w
stanowisku dla Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek w TK w tej sprawie w 2014 r.
złożyła Solidarność.

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,7291,obradowala-rada-rynkupracy-.html

Pracownicy Bumaru-Łabędy zaniepokojeni sytuacją w firmie. Apelują do
Premier Kopacz o pomoc
Związki zawodowe i Rada Pracowników gliwickich Zakładów Mechanicznych
Bumar-Łabędy zaapelowały do premier Ewy Kopacz o podjęcie pilnych działań w
sprawie trudnej sytuacji tego przedsiębiorstwa.
W piśmie do premier Kopacz związkowcy i członkowie Rady Pracowników
gliwickiego zakładu wskazują na coraz powszechniejszą w ich ocenie praktykę
zakupu za granicą sprzętu obronnego, który z powodzeniem mógłby być
produkowany w polskich zakładach zbrojeniowych.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/pracownicy-bumaru-labedy-zaniepokojeni-sytuacjaw-firmie-apeluja-do-kopacz-o-pomoc,27131.html

3 lipca 2015 r.
Lewiatan zaskarżył do TK regulaminy wynagradzania
Konfederacja Lewiatan złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie
zgodności z Konstytucją przepisów, które uniemożliwiają pracodawcy, bez zgody
związków zawodowych, samodzielne ustalanie regulaminów wynagradzania,
nagród i premiowania.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/lewiatan-zaskarzyl-do-tk-regulaminywynagradzania
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6 lipca 2015 r.
Minister pracy zapowiada zniesienie wieku emerytalnego
Projekt PSL - wprowadzenie możliwości przechodzenia na emeryturę po 40 latach
pracy faktycznie proponuje zniesienie wieku emerytalnego, zastąpienie go
wymogiem stażu pracy i utrzymaniem granicy 67 lat jako gwarancji dla emerytury
minimalnej.
To dobre rozwiązanie dla rynku pracy. Możliwość przechodzenia na emeryturę po
40 latach pracy wyciągnie wielu pracowników z szarej strefy. Nie będzie się już
opłacało unikać płacenia ZUS.
http://biznes.interia.pl/raport/emerytury/news/kosiniak-kamysz-znosimy-wiekemerytalny,2137626,1021?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaig
n=firefox
7 lipca 2015 r.
Senacka komisja bez poprawek do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego
We wtorek 7 lipca br. senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
rozpatrzyła ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego. Rada zastąpi obecną Komisję Trójstronną - rządu, pracodawców i
pracowników.
Senatorowie przegłosowali przyjęcie ustawy bez poprawek i teraz ustawa trafi pod
obrady plenarne.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/senacka-komisja-bez-poprawek-do-ustawy-oradzie-dialogu-spolecznego

Bezrobocie w czerwcu - 10,4 proc.
Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 10,4 proc. przy 10,8 proc. w maju.
Pracodawcy w czerwcu zgłosili do urzędów pracy 117 tys. ofert zatrudnienia poinformował minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. To najniższe bezrobocie
od początku 2009 r. - podkreślają Pracodawcy RP.
http://biznes.onet.pl/praca/bezrobocie/kosiniak-kamysz-bezrobocie-w-czerwcu-10-4proc/nek9zc

Sejmowa Rada Ochrony Pracy o zbiorowych układach pracy
We wtorek, 7 lipca 2015 r. parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, związków
zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy, którzy
zasiadają w sejmowej Radzie Ochrony Pracy, będą dyskutować o zakładowych i
ponadzakładowych układach zbiorowych pracy. Podczas obrad zostanie omówiony
m.in. stan prawny związany z układami zbiorowymi oraz opinie prawne Trybunału
Konstytucyjnego. Podczas posiedzenia Rada Ochrony Pracy ma też podsumować
dyskusję nad sprawozdaniem z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=4038D26B33CCFA8BC1257
E7A00475638

MSW zapowiada podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
6 lipca br. odbyło się pierwsze, zainicjowane bezpośrednio przez minister Teresę
Piotrowską, Forum Dialogu Społecznego. W spotkaniu wzięły udział związki
zawodowe służb mundurowych i pracowników cywilnych MSW i MS (Służba
Więzienna), a także kierownictwo MSW i MS oraz komendanci Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.
MSW zapewniło stronę związkową, że od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną
objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych.
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13475,Forum-Dialogu-Spolecznego-rozpoczete.html

Ustawa o zdrowiu publicznym przyjęta przez rząd
Przewidziane w niej rozwiązania wzmocnią mechanizmy służące diagnozowaniu
problemów zdrowia publicznego, zmniejszą skalę występowania głównych
czynników ryzyka powstawania chorób oraz zwiększą możliwości ich wczesnego
wykrywania.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/ustawa-o-zdrowiu-publicznym-przyjetaprzez-rzad.html

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
Obrady dotyczyły: zaświadczeń A1 dla pracowników delegowanych oraz
stanowiska ZUS, obejmujące kwestie leżące w kompetencji zakładu, w odniesieniu
do problematyki podniesionej w Liście otwartym z dnia 18 kwietnia br.,
skierowanym przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników ZUS do
Ministra Pracy i Polityki Społecznych.
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http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,543,posiedzenie-zespolu-problemowego-dsubezpieczen-spolecznych-trojstronnej-komisji-do-spraw-spoleczno-gospodarczych.html

Kolejne spotkanie przedstawicieli resortu zdrowia i środowiska
pielęgniarskiego
W Ministerstwie Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa Ministerstwa
Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Podczas
spotkania omówiono propozycje zmian systemowych, które mają na celu m.in.
wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/kolejne-spotkanie-przedstawicieli-resortu-zdrowia-isrodowiska-pieleniarskiego

8 lipca 2015 r.
Pustoszejące szkoły: Nawet 5 tysięcy nauczycieli może stracić pracę
Jeśli spełnią się złe prognozy z nowym rokiem szkolnym pracę straci ok. 5 tys.
nauczycieli. Niż demograficzny spowodował, że od września w szkołach uczyć się
będzie znacznie mniej dzieci niż dotąd.
– Przepis art. 20 ust. 1 Karty nauczyciela przewiduje, że dyrektor szkoły może
rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy w razie całkowitej lub częściowej
likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie
liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze
zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/pustoszejace-szkoly-nawet-5-tysiecy-nauczycieli-mozestracic-prace,27235.html

W Polsce zabraknie pielęgniarek?
Na polskim rynku pracy jest coraz mniej pielęgniarek. Jedne wyjeżdżają do pracy
za granicę, inne nie chcą pracować w zawodzie z powodu niskich pensji.
Wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek w Polsce jest bardzo niski. Ich liczba na 1 tys.
mieszkańców wynosi 5,4. Dla porównania w Szwajcarii jest średnio 16 pielęgniarek
na 1 tys. mieszkańców, w Danii 15,4, w Niemczech 11,3, a w Czechach – 8.
http://www.pulshr.pl/rynek-zdrowia/w-polsce-zabraknie-pielegniarek,27215.html

9 lipca 2015 r.
Nowy układ zbiorowy w Poczcie Polskiej
W Poczcie Polskiej zaczął obowiązywać nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.
Negocjacje zapisów tego dokumentu trwały niemal rok. W firmie w dalszym ciągu
trwa spór zbiorowy na tle płacowym. "Solidarność" domaga się podwyżki płac
zasadniczych w wysokości 400 zł brutto dla wszystkich pracowników.
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/11232-nowy-ukladzbiorowy-w-poczcie-polskiej

10 lipca 2015 r.
Minister Kluzik-Rostkowska zaprosiła związki zawodowe. Chce skonsultować
sprawy oświaty
Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska w liście do prezesa ZNP zaprasza
przedstawicieli ZNP na spotkanie, które odbędzie się 16 lipca br. w gmachu
ministerstwa.
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/kluzik-rostkowska-zaprosila-zwiazki-zawodowechce-skonsultowac-sprawy-oswiaty,27306.html

Lewiatan ogłasza Manifest Dialogu
Konfederacja Lewiatan podczas dorocznego spotkania członków i przyjaciół ogłosi
Manifest Dialogu. Uchwalenie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego w
parlamencie i rychłe podpisanie jej przez Prezydenta to zwieńczenie długiej drogi
w walce o powrót partnerów społecznych do dialogu. Ale przed nami kolejne
trudne zadania. Musimy się nauczyć zawierać kompromisy, bo ważne sprawy, o
których będziemy rozmawiać, do łatwych nie należą. Dlatego ogłaszamy Manifest
Dialogu.
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2015/1/lewiatan_oglasza_manifest_dialogu

11 lipca 2015 r.
Debata Trójstronna w TVP info z udziałem NSZZ „Solidarność, FZZ,
Pracodawców RP i Konfederacji Lewiatan poświęcona przyszłości polskiego
systemu emerytalnego.
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Prezydent-elekt Andrzej Duda w kampanii wyborczej obiecał cofnięcie
podniesienia wieku emerytalnego. W kampanii parlamentarnej kwestia zmian w
systemie emerytalnym podnoszą niemal wszystkie partie. Minister pracy i polityki
społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz dopuszcza przejście na emeryturę po 40
latach oskładkowanego stażu pracy, co wcześniej postulowało SLD.
http://www.fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6543:debata
-trojstronna-w-tvp-info-o-przedwyborczych-obietnicachemerytalnych&catid=5:aktualnoci-fzz&Itemid=12
Minister Kosiniak-Kamysz: od 2016 r. wsparcie z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego bez względu na wiek
Wszyscy, bez względu na wiek, będą mogli od 2016 r. podnosić kwalifikacje dzięki
pieniądzom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) - zapowiedział minister
pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dotąd osoba szkolona
musiała mieć powyżej 45 lat.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18343744,kosiniak-kamysz-od-2016-r-wsparcie-zkrajowego-funduszu-szkoleniowego.html#ixzz3fkqiM5e8

Senat wprowadza poprawki do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego
Powstanie Rady Dialogu Społecznego - przewiduje ustawa, do której w piątek,
uzupełniające poprawki przyjął Senat. Rada zastąpi obecną Komisję Trójstronną rządu, pracodawców i pracowników.
Większość poprawek przyjętych przez Senat ma charakter uzupełniający. W myśl
jednej z nich Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego będzie przedstawiał
sprawozdanie z działalności również Senatowi.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/senat-wprowadza-poprawki-do-ustawy-oradzie-dialogu-spolecznego?doAsGroupId=5137726&refererPlid=5251680

List OPZZ do Ministra Zdrowia
W dniu 10 lipca br. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wspólnie
z Federacją ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wystosowało
list do Ministra Zdrowia Mariana Zembali domagając się pilnego spotkania w
związku z zapowiedziami Pana Ministra i Pani Premier o wzroście płac
planowanym wyłącznie dla jednej grupy zawodowej tj. pielęgniarek i położnych.

http://www.opzz.org.pl/documents/1137115/0/pp.+spot.+MZ+z+OPZZ+ws.+plac+piel.+2015
r..pdf

GUS podaje: w 2014 r. związki zawodowe zrzeszały 1,6 mln członków
Związki zawodowe skupiały w 2014 r. 1,6 mln członków w aktywnych 12,9 tys.
jednostkach organizacyjnych związków - podał Główny Urząd Statystyczny. Dwie
trzecie (66 proc.) zakładowych organizacji związkowych działa w podmiotach
sektora publicznego.
Zaprezentowana statystyka to pierwsze od 25 lat opracowaniem GUS na temat
związków zawodowych.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gus-podaje-w-2014-r-zwiazki-zawodowezrzeszaly-1-6-mln-czlonkow

14 lipca 2015 r.
Ponad 400 osób dobrowolnie odeszło z PZL Mielec
Ponad 400 pracowników skorzystało z programu dobrowolnych odejść w PZL
Mielec. „Oznacza to, że zarząd nie będzie musiał wskazywać osób, które byłyby
zwolnione” - powiedział PAP w poniedziałek przewodniczący Solidarności w
mieleckich zakładach Marian Kokoszka.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/ponad-400-osob-dobrowolnie-odeszlo-z-pzlmielec

JSW planuje kolejną redukcję zatrudnienia
W tym roku z Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma odejść łącznie ponad 1,7 tys.
osób. Wykorzystując wyłącznie tzw. odejścia naturalne spółka chce na koniec br.
mieć 24,7 tys. pracowników. W kolejnych latach JSW zamierza nadal tą drogą
ograniczać zatrudnienie.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jsw-planuje-kolejna-redukcje-zatrudnienia

Związkowcy piszą do marszałka. Chcą restrukturyzacji kolei
Organizacje związkowe przy dolnośląskich Przewozach Regionalnych żądają
zgody zarządu województwa na restrukturyzację spółki. Boją się, że inaczej
przestanie istnieć i prawie 800 pracownikom będzie grozić bezrobocie. Zagrożonych jest 770 miejsc pracy i byt rodzin pracowników.
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http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,18359822,zwiazkowcy-pisza-do-marszalka-chcarestrukturyzacji-kolei.html

Policjanci domagają się podwyżek. Są gotowi jechać do Brukseli
W najbliższych dniach znana będzie kwota, o jaką wzrośnie uposażenie
funkcjonariuszy podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Nowe stawki mają
obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.
Związkowcy nie mają złudzeń. Bez pikiet i protestów nie mogą liczyć na
zwiększenie uposażenia.
http://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/policjanci-domagaja-sie-podwyzek-sa-gotowi-jechacdo-brukseli,27370.html

15 lipca 2015 r.
Sejm pracuje nad nowymi emeryturami
Do dalszych prac legislacyjnych w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
został skierowany obywatelski projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje on możliwość przejścia na
emeryturę, bez względu na wiek, mężczyznom legitymującym się 40 –letnim
stażem ubezpieczeniowym, oraz kobietom z 35-letnim stażem.
http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sejm-pracuje-nad-nowymi-emeryturami

"Stan pielęgniarstwa w Polsce jest krytyczny". Protest przed kancelarią
premiera
Pielęgniarki i położne protestowały przed kancelarią premiera. Domagają się
wpisania ich do systemu kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem
Zdrowia, a także podwyżek. Jak oceniły, dotychczasowe propozycje ministerstwa
zdrowia dotyczące poprawy sytuacji pielęgniarstwa w Polsce są
niesatysfakcjonujące, a proponowany wzrost wynagrodzeń zbyt niski.
http://www.tvn24.pl/protest-pielegniarek-przed-kancelaria-premiera,560328,s.html
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